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Sissejuhatusena.  Ettekande aluseks on Descartes’i  Hingepassioonid, sellest esitatavad 

lõigud on  tõlked  prantsuse  keelest.  Samuti  on  võetud lõike  Filosoofia  printsiibi tõlkest 

prantsuse keelde (kuna Descartes ise tõlke heaks kiitis,  on see teine valik võimalikule 

originaalile).  Sissejuhatav  ajalooline  taust  stoikude  osas  toetub  Diogenes  Laertiose 
teosele Kuulsate  filosoofide  elulood  ja  vaated ja  Aristotelese puhul  Nikomachose 

eetika'le.

Passiooni nominaaldefinitsioon. Prantsuse (nüüd eesti ‘passioon’) passion tuleb ladina 

passio’st, see omakorda tegusõnavormist  patior:  ‘ära kannatama, taluma, tunda saama’ 

aga ka ‘lubama, sallima, juhtuda laskma’. 

Kaasaegses  prantsuse  keeles  on  see  termin  läinud  üldisesse  kasutusse  ja  märgistab 

vastavalt 

a) afektiivset seisundit, mis on piisavalt võimas mentaalse elu valitsemiseks, 

b) intensiivset armastust, 

c) elav tõmme teatava objekti suunas, 

d) meeletu tõmbumus, mis kahjustab otsustusvõimet, 

e) kunstniku töösse kätketud emotsionaalne kvaliteet.

Ometi  on  sellel  sõnal  tugev  religioosne  alus.  ‘Kristuse  passioon’ ,  mida  on 

eestindatud  kui  kannatuslugu,  seisab  religioosse  narratiivi  keskpunktis.  Sellisel 

interpreterimisel on siiski ka omad puudused: jah,  rabbuni  Jeshua kannatab – passioon 

esineb siin negatiivse emotsioonina – valu, kurbus, pettumus -, teiselt poolt saadab seda 

võitmatu poolehoid inimkonna suhtes - armastus.

Miks ma eelistan passiooni sõnale kirg. Eelnev nominaaldefinitsioon peaks juba mõneti 

ilmutama,  miks  tuleb  eelistada  mõiste  passioon tõlkimata  jätmist.  Varem  on  näiteks 

Passion del ame’i  tõlgitud  Hinge kirgedeks,  paraku sõna  kirg ei kanna otseselt osutust 

kannatustele. Kirg võib olla ägedaloomuline tundeliigutus, tarvitatuna enamasti erootilises 

tähenduses, ent see haarab vaid ühte passiooni võimalike tähenduste aspekti. Sellisena 
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on täiesti võrreldav kui eestikeelse armastuse seostame ainult kreeka eros'ega. Passioon'i 

põhitelg  ei  ole  nagu  kire  puhul ainult  soe või  äge emotsioon,  millega kaasneb tuntav 

vereringe elavnemine. Näiteks Descartes’il on passiooniks ka  ‘külmad’  loomse hinguse 

liikumised: näiteks põhipassiooniks arvatakse kurbus. Kas kurbus on kirg? 

Või küsime nii: kas kurbus on äge? Eesti keeles ei mõelda kire all kurbust, ent kirest 

lähtumine  tekitaks  muidki  arusaamatusi  passioonide  üldkäsitluse  hoomamisel.  Sest 

Descartes  tarvitas  passioone  samas  tähenduses  nagu  kaasaja  eetikas  ja 

inimesekäsitluses käsitletakse mõistet  emotsioon.  Hinge passioonide  27.artiklis  -  Hinge 

passioonide määratlus – defineerib ta passioone nii:

Olles läbi mõelnud, mille poolest hingepassioonid erinevad kõigist teistest mõtetest,  

näib  mulle,  et  neid  võib  üldiselt  määratleda  tajudena  (perceptions) või  tundmustena 

(sentiments) või hinge liikumistena (emotions), mis on taandatavad ainuüksi sellele, ja mis  

on põhjustatud, peetud ja kindlustatud teatud hinguse liikumisest.

Emotsioonid  hõlmavad inimese  tundemaailma kogu  tervikut,  sõna  kirg tähistab 

pigem selle ühte sektorit.  Kasutussageduselt kuulub belletristilisse ja olmepsühholoogia 

sõnavarasse. Mida kinnitab sõna kirg etümoloogia eesti keeles, milleks Laugaste järgi on 

säde.

Passioonid  ja  emotsioonid. Eelnevast  peaks  olema selge,  et  Descartes  ise  kasutas 

passioone ja emotsioone sama protsessi märgistamiseks, kuigi  tema  emotio on selgelt 

mehaaniline  liikumine kui  et  spetsiifiline  psühholoogiline  termin.  Sõna  ja  tähistatav 

(objektiivne)  nähtus  pole  veel  üks-üheses  vahekorras,  sõna  hinge-liigutus on  kirjeldav 

fraas,  millele  eelistatakse  sõna  passiooni,  sest  viimane  implitseerib  teatavat  osaks 

saamist. Selline arusaam sobib paremini tema inimese käsitlusega (mis tuleb kõne alla 

allpool). HP esimeses artiklis ‘Mis on passioon ühe subjekti suhtes on alati tegevus mõnes 

teises suhtes’ kirjutab ta niimoodi:  ‘Ja alustuseks ma leian, et kõik, mis leiab aset või toimub 

uuesti  on üldiselt  filosoofide poolt  nimetatud passiooniks subjekti  suhtes,  kelles see toimub, ja 

tegevuseks selle suhtes, mis tingib, et see toimub. Nii et, ehkki toimija ja taluja on sageli väga 

erinevad, ei saa tegevus ja passioon olla alati üks ja sama asi, mis evib neid kahte nime, kahe  

erineva aluse (sujet), milleni neid võidakse tagasi viia,  pärast.’

Või  17.artiklis  Millised  on  hinge  funktsioonid:  ‘Nagu,  vastupidiselt,  võib  üldiselt  

nimetada selle passioone kõikvõimalikeks tajuliikideks või  teadmisteks,  mis asuvad meis, kuna 

sageli ei ole see meie hing, mis teeb neid selliseks nagu need on, ja et alati võtab hing vastu asju,  
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mis on esitatud passioonide poolt.’

Seega  lähtub  Descartes  paljuski  sõnade  etümoloogiast,  mis  määrab  võimaliku 

kasutuse.

Eetika ja passioonid.  Sokratese teesiks filosoofias oli eneseteadvustamine (või tunne 

ise ennast). Sealt peale, nn antropoloogilisest pöördest, on keskne filosoofia osa, peale 

puhtteoreetilise  maailmakaemuse,  praktiline  väljund  eetikana,  mis  muuhulgas  hõlmas 

enda  tundeilma allutamist  ratsionaalsele  ja  tahtvale.  Descartes  kirjutab  varasema 

traditsiooni ja enda mõtete vahekorrast HP 1. artiklis et: ‘Ei ole midagi, millest veel paremini  

ilmneks kui palju teadused, mida me evime vanast ajast, on puudulikud, kui neist, mis on kirjutatud  

passioonidest. Sest, olgugi et see on uurimisaine, millest teadmist on alati pingsalt otsitud, ja et  

see ei  paista olevat  kõige raskemate killast  seetõttu,  et  igaüks neid tunneb iseendas ega ole 

sugugi  vaja  laenata  teistelt  mingisuguseid  vaatlusandmeid  selleks,  et  avastada  selle  loomus;  

ometigi  seda,  mida  antiiksed  sellest  on  õpetanud,  on  nii  vähe  asjast  ja  suuremas  osas  nii  

väheusutav,  et  me  ei  saa  evida  mingitki  lootust  jõuda  tõeni,  millest  need  teed,  mida  nemad 

järgivad,  eemalduvad.  Sellepärast  olen  ma  siin  sunnitud  kirjutama  nii,  justkui  ma  käsitleksin  

teemat, mida eales mitte keegi enne mind ei ole puudutanud.’

Kuigi seosed, millesse Descartes selle vana teema asetab on uudsed, ta vaatleb 

passioone mehhanitsistlikult keha masinavärgi osana, siis probleemiasetus ja sõnavara, 

ehk  probleemiparadigma on  antiiksed.  Seetõttu  pole  ülearune  anda  mõne  sõnaga 

ülevaadet, kuidas varem emotsioone elik passioone filosoofias käsitleti.

Platoni  vaade. Platon  jaotas  inimhinge  kolmeks:  1.  ratsionaalne  hingeosa,  2. 
tahteliseks hingeosaks, 3. ihaldavaks või himustavaks hingeosaks.  Politeia’s paneb 

ta  igale  neist  vastama teatud  sotsiaalse  kihi  aga  ka  vooruse.  Eetiline  käitumine peab 

lähtuma mõistusest ja treeningu varal sotsialiseeritakse kaks mitteratsionaalset hingeosa 

voorusteks. 

Aristotelese  vaade. Aristotelese  juures  ilmub  esimest  korda  süstemaatilise  tunnete 

käsitluse tähenduses välja pathe (või paatos), mis on ka ladina passion’i vaste. Pathe on 

Aristotelese käsitluses inimese loomulik osa ja õigesti juhituna on hüveline. Pathe kuulub 

inimloomuse hea poole juurde, ent vajab treeningut. Passioone ei  tule mitte allasuruda 

vaid hoida loomulikes piirides. 
Pathos'ega  käib  kaasas  kannatus  või  nauding  (lypê,  hêdonê)  ning  selle 

avaldusvormideks on viha (orgê), kaastunne (eleos) ja hirm (phobos, vt. Rhet. 2.1.8, 1378a8).
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‘Tunneteks  pean  ma  himu,  viha,  hirmu,  julgust,  kadedust,  rõõmu,  armastust,  vihkamist, 
igatsust, kiivust, haletsust ja kõike, millega käib kaasas nauding või kannatus. Võimeteks nimetan aga 

neid, mille abil öeldakse meid neid tundeid tundvat: näiteks mille abil võime vihastuda, kurvastada või kaasa 

tunda. Seadumused (ld dispositsioonid?) on aga need, mida peame tunnetega seoses heaks või halvaks: 

näiteks kui vihastume ägedalt või talitsematult, peame seda halvaks, kui parajalt — heaks. Ja samuti ka 

teiste tunnetega seoses. (Nikomachose eetika, II rmt)

Loomalikkus on ühes äärmuses, voorus teises, nende vahele jääb enese-eitus, kus 

passioone pole tegelikult ületatud, seda lülitatakse tasa passioonile vastuvõitlemise teel. 

Tõeline voorus aga saavutatakse passioonide õigele proportsioonile seadmisega mõistuse 

varal. Mitte miski pathe’st - ei viha, ihkamine, armastus, vihkamine, sümpaatia, soovimine, 

kadedus – pole iseenesest halvad, need on lihtsalt loomulikud.

‘Edasi, me vihastume või kardame ilma eelneva valikuta, igasugune loomutäius on aga mingi valik ja  

teda pole ilma valikuta. Lisaks öeldakse veel, et meid paneb liikuma see, mis lähtub tunnetest; mis lähtub  

loomutäiusest või pahelisusest, ei pane meid liikuma, vaid kujundab mingi seisundi. 

Seetõttu ei ole need ka võimed: meid ei nimetata ju headeks või halbadeks ega kiideta või laideta  

lihtsalt  sellepärast,  et  võime  midagi  tunda.  Edasi,  võimed  on  meil  looduse  poolt  antud,  headeks  või  

halbadeks me looduse poolest aga ei muutu — sellest oleme ka varem rääkinud.’ (Nikomachose eetika, II 

rmt)

Eetiliseks  olemine  seisneb  tunnete  elik  emotsioonide  elik  passioonide 
taltsutamises. 

Stoikude vaade. Hilisemast eetikast haakub Descartes’i passioonide käsitlusega stoikude 

arusaam eetikast.  Seda enam,  et  Descartes  ise mainib  neid  nimeliselt  (mida ta  üldse 

suhteliselt  harva  teeb)  seoses  passioonide  käsitlemisega  Filosoofia  printsiipide  IV 

190.artiklis. 

Üldiselt on teada, et stoikud pidasid  passioonitust ehk  a-pathia’t  eeltingimuseks 

õnnelikkuse ja tõeliseks eetiliseks inimeseks olemise saavutamisel.  Diogenes Laertiose 

järgi jaotasid stoikude enda filosoofia eetika haru järgmiselt: 1. impulsi teema, 2. asjade 

hea ja halva teema,  3. passioonide teema, 4. vooruste teema, 5. eesmärgi teema, 6. 

algväärtuste ja tegude teema, 7. kohustuste ja sündsuse teema, 8. tegude ajendamine või 

tegudest hoidumine.

On  teada,  et  vähemalt  kolm  kuulast  stoiku  (Zenon,  Hecato,  Chrysippos)  on 

kirjutanud käsitlusi, mida nad kõik pealkirjastasid ‘Passioonidest’. Nad jaotasid emotsioone 
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elik passioone nelja suurde klassi: 

1. kurbus, 

2. hirm, 

3. soovimine ja 

4. nauding. 

Nad pidasid emotsioone teatavatel viisidel otsustusteks. Chrysippos arvas näiteks, et 

ahnus  tekib  eeldusel ‘raha  on  hea’,  ja  nõnda  ärgituvad  ka  kõik  teised  emotsioonid 

eeldusel, et ollakse väljas hea ja õige eest. 

Kurbust või  valu  peetakse  irratsionaalseteks  mentaalseteks  tõmbumusteks. 

Kurbuse  liikideks  nimetati  kahjutunnet,  kadedust,  kiivust,  võistlustlikkust,  ängi, 
raskemeelsust,  ärevust,  tüütatust.  Kahjutunne  on  kurbus,  mida  tuntakse 

väljateenimatust  kannatamisest,  kadedus  tuleb  kurbusest  teise  hüve  pärast,  kiivus  on 

kurbus asja pärast, mida iseendale soovitakse, võistluslikkus valu sellest, et nähakse ka 

teisel  seda,  mis  endal  juba  on,  äng  on  valus  kurbus,  tähelepanematus  irratsionaalne 

kurbus, mis ei lase asju näha nende endina, tüütatus tuleb vajadusest täiendava ruumi 

järele jne.

Hirm on  halva  kartmine  (saabumise  tähenduses).  Hirmu  alla  kuuluvad  sellised 

emotsioonid  nagu  ärahirmutatus  (terror),  närvitõmblemine,  häbi,  paanika,  ärevus, 

kohkumishämmastus. Ärahirmutatus on hirm, mis tekitab pelgu, häbi on häbistuse kartus, 

närvitõmblused on hirm, et tuleb tegutseda, kohkumishämmastus tekib mõne ebatavalise 

juhtumiga kokkupuutudes,  paanika on hirm survestusega,  mida tekitab heli,  ärevus on 

hirm mõne lahendamatu asjaolu pärast.

Soovimine on  mittemõistuspärane  ihalus  ja  sellena  määratletakse  selliseid 

seisundeid nagu vihkamine, viha, armastus, raev, põlgamine, vajadus. Vihkamine on soov, 

et kellelgi halvasti läheks, vajadus on soov taastada olnud hüve, viha on soov karistada 

seda, kes on teinud vihastajale mingit kahju; armatusest on hea inimene vaba, muidu on 

see katse võita poolehoidu, milllegi osas mida peetakse ilusaks; raev on vimm, mis on 

kaua keenud ja on muutunud õelaks; põlgus on viha selle esimesel astmel.

Nauding ehk  meeldimistunne  on  irratsionaalne  meeleülendus  sellest,  mis  näib 

olevat  valimisväärne  ja  siia  kuulub  stoikudel  meelitused,  kahjurõõm,  heameel, 
tundepuhang. Meelitused on nauding, mis hurmab kuulmist,  kahjurõõm on rõõm teise 

kahjust.
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Stoikud arvasid Diogenes Laertiose sõnul, et passioonid elik emotsioonid on hinge 

haigused. Nii nagu kehal on sellised ebakõlad vahetevahel nagu nohu ja  köha, on samuti 

hingel kuulsuse armastamine, naudingu armastamine jne.  Hädisuse all peetakse silmas 

haigust, mida saadab nõrkus. Ja nõtrus ehk haigus on kalduda kujutlema midagi (välist) 

soovimisväärsena. Ja nii nagu keha hädisusest tuleb köha ja nohu, nii hinge hädisusest 
kadedus, haletsemine ja tülitsemine. 

Seega tark mees (inimene) on passioonitu,  ta  ei  lange selliste  hädisuste elik 

haiguste küüsi. Sest hea inimene on vaba.  Sisemise vabaduse tõttu pole ta määratud 

tegema halba ega kurja. Milles hea vastandub hädisele ja haigele, kelle kalduvusest on 

määratud nii tema kannatused kui teistele võimaliku kurja sündimine. Kui hea on vaba, siis 

teine on orjastatud hing.

Kristlik vaade. Kristlik traditsioon selle munkliku haruna kaldub ühelt poolt stoitsistlikku 

arusaama, et emotsioonid on iseenesest halvad (Ambrosius – non in passione esse, sed 

victorem passionis esse beatum est ehk „mitte tunnetes, vaid tunnete võitmises seisneb 

ilusolemine“),  teisest  küljest  esindab  kõrg-keskaja  teoloog-filosoof  Aquino  Thomas 
aristotellikku arusaama, mille puhul emotsioonid on loomulikud ja isegi kasulikud. Kui ta 

vastandab omavahel seitset voorust seitsmele surmapatule, siis surmapattude aluseks on 

just kultiveerimata tundmused. 

Surmapatud - alpus, omandihimu, kiim, kadedus, õgardlus, vihapidamine ja tujutus 

– aluseks on emotsioonid ja nende tundmise võimelisus, ent surmapatud ise on tunnete ja 

võimete seadmused (kr hexis). Seega passioonid on sedavõrd head või halvad kui need 

on aluseks kas moraalsusele voorustena ja üleastumistena pattude ning surmpattudena.

Descartes arvestas augustiinliku traditsiooniga kui 68.artklis (II osas) -  Mille poolest  

selline  passioonide  loetlemine  on  erinev  tavapärasest –  kirjutab  kahest  peamisest 

apetiidist – himustavast ja vihastuvast:

‘Siin on korrapära, mis mulle näib olevat parim passioonide loetlemiseks. Milles ma 

tean end samas kaugenevat kõigi nende arvamustest, mis sellest senini on kirjutatud.  Ent  

seda mitte  ilma mõjuva põhjuseta.  Sest  nad tuletavad enda loetelu sellest,  et  nad 

eristavad  hinge  tundvas  osas  (partie  sensitive)  kahte  apetiiti,  millest  ühte  nad 

nimetavad himustavaks (concupiscible) ja teist vihastavaks (irascible). Ja kuna ma 

ei  tea  hinges teist  osade jaotust,  nii  nagu ma olen  eespool  öelnud,  ei  näi  see mulle  

märgistavat  muud  asja,  kui  mitte,  et  hingel  ongi  kaks  fakulteeti,  üks  soovida,  teine  
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vihastuda;  ja  kuna hingel  on  samal  moel  imetlemise,  armastamise,  lootmise,  kartmise  

fakulteet ja niiviisi  tajuda endas igat teist passiooni või  sooritada tegusid, milleks need 

passioonid  tõukavad,  ei  näe  ma  põhjust,  miks  on  tahetud  neid  kõiki  taandada  

himustamisele ja vihale. Pealegi, nende loetelu ei haara üldse kõiki peamisi passioone,  

nagu ma usun seda siin tehtavat. Ma räägin ainult olulistematest, kuna neis peamistes  

võib veel eristada paljusid teisi palju erilaadsemaid, ja nende arv on lõpmatu.’

Kokkuvõttes

Descartes’i  passioonide  käsitlus  võib  näida  ebajärjekindla  või  vähemalt 

raskepärasena.  Ta  üritab  olemasolevaid  emotsioonide  ja  tundeseisundite  nimetusi 

korrastada,  süstematiseerida.  Kuivõrd  aga  keelemängul  pole  selles  osas  olnud 

hierarhiseerivaid  või  lihtsustavaid  reegleid  ei  pruukinudki  Descartes’i  üritus  passioone 

süstemaatiliselt  käsitleda  juba  algusest  peale  õnnestuda.  Descartes  pakub  välja 

emotsioonide  süstemaatilise  kirjelduse,  mis  sobib  tema  mehhanitsistliku 
antropograafiaga/  inimkirjeldusega/  meditsiiniga.  Samas on HP raamat,  kus ilmneb 

esimest  korda,  midagi  enamat kui  Arutluses meetodist tutvustatud provisoorne moraal. 

Lahkuse  kui  kõrgeim  voorus  osutab  selgelt  tema  eetika  kristlikule  alusele.  Kuivõrd 

lahkusega käsikäes käib vooruslik alandlikkus. 

Millest lähtuvalt võib Descartes’i eetikat passioonide osas pidada kristlikuks, seda 

enam,  et  passioonitus ei  ole  Descartes’ile  eesmärk.  Inimene  lihtsalt  ei  ole  enda 

konstitutsioonilt  võimeline neid vältima, nagu uskusid stoikud.  Need on inimesele keha 

poolest antud, s.o teatud tinglike ja tingimatute reflekside kogum, mida puhas vaimuosa, 

kuivõrd  ta  pretendeerib  tugevusele,  peab  kasvatama  ja  taltsutama.  Seega  inimeseks 

olemine on ülesanne enesele teadvustada tahtevabadust ja selle varal õppida end ühtlasi 

juhtima õigesti.
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LISAD

Inimhing – vaim – ‘mina’

Keha = aju – aistiv mina Puhas vaim

Kvaliteedid

Tahe (vaba otsustus) ja

intellekt, mis

moodustavad

puhta hinge;

intellektis (operatiiv)mälu.

7 meelt:

2 sisemeelt, 5 välismeelt

Välismeeled:

Nägemine, kuulmine, 

haistmine, puudutamine, 

maitsmine

Sisemeeled:

1. loomulikud apetiidid 

(nälg, janu)

2. passioonid.

6 peamist passiooni:

armastus-vihkamine

rõõm-kurbus

soovimine

hämmastus

Närvide 
võrgustik

Üldmeel 
(käbikehal):

aistingute 
üldtaju,

kujutlus 
(fantaasia).

Korporaalne
mälu (aju 

poolkerad)
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