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Ključne besede: novice, René Descartes, filozofija, biografije.

Elektronska verzija: http://www.presek.si/23/1278-Vencelj.pdf

c© 1996 Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
c© 2010 DMFA – založništvo

Vse pravice pridržane. Razmnoževanje ali reproduciranje celote ali
posameznih delov brez poprejšnjega dovoljenja založnika ni dovo-
ljeno.



I Novice

RENE DESCARTES

Ob štiristoletnici rojstva velikega misleca in matematika

Cogito, ergo sum .
Mislim , tor ej sem .

Rene Descartes

Rene Descartes, z latinskim imenom Cartesio, je bolj znan kot filozof in
manj kot mat ematik, čeprav gre njegovi filozofiji oporekati in so ji tudi
oporekali, njegova matematika pa je popolna in korektn a.



Novice I
Čas , v katerem je živel, j e bil čas velikih verskih in političnih spr e

memb v Evrop i. Po drugi strani pa je bilo to tudi eno največjih intelektu
alnih obdobij v zgodovini civilizacije: Fermat in Pascal sta bila Descarte
sova matematična sodobnika. Shakespeare je umrl , ko je bilo Descar tesu
dvajset let. Descartes je za osem let preživel Galilea in umrl, ko je bilo
Newtonu osem let . V njegovem času sta živela tudi Gilbert , začetnik vede
o elektromagnet izmu , in Harvey, ki je odkril krvni obtok.

Rene Descar tes du Perron se je rodil 31. marca 1596 v kraju La
Hay e blizu Toursa v Franciji . Izhaj a iz stare ugledne fran coske družine.
Njegov oče je bil svetovalec v parlament u v Bretaniji. Po materi , ki j e
umrla km alu po njegovem rojstvu, je Rene podedoval naziv du Perron in
posestvo v Poitouju, ki mu je nudilo finančno neodvisnost . Ni bil bogat ,
a dovo lj premožen, da je v življenju lahko počel stvari, ki so ga veselile in
zanimale.

Oseml etnega so pos lali na šolanje k jezuitom v La Fleche, kjer je bil
deležen odlične izobrazbe v filozofiji, l atinščini , grščini in govorništvu ter
moderne v m atematiki in fiziki, vklj učujoč Galileova ast ronomska odkri
tja. Slab otnemu dečku so dovo lili, da je ostajal zjutraj v postelj i , dok ler
je želel. Razmišlj anj a v t ist ih dolgih mirnih jutranj ih ur ah so bila za
metki njegovih dognanj v filozofij i in matem at iki . Navado, da je ostajal
v postelji, kadar je želel razmišljat i , je Descar tes ohranil vse življenje. Za
to raz košje je bil, žal s tragičnimi posledicami, pri krajšan šele ob koncu
življenja.

Šolanje je nadalj eval v Poitiersu . Diplomi ral je iz prava, ki ga je
študiral brez posebnega navdušenja. Nato je, osemnajstlet en , sklenil spo
znati 'pravo' življenje iz prve roke. Sledi lo je krajše obdobje veseljačenja

in hazardiranja v Parizu , nakar se je , sit praznoglave družbe in jalovega
početja, za dve leti zakopal v matematične raziskave.

Let a 1617 se je kot plemič odločil za vojaško kariero. V vojskujoči

se Evropi je bilo za to obi lo pril ožnosti. Služboval je v Holandij i in na
Bavarskem , se leta 1620 udeležil velike bitke za Prago in kasneje sodelo
val na fran cosk i strani pri slavnem obleganj u La RochelIe. Tam je tudi
srečal svojega kasnej šeg a pokrovitelja kard in al a Rich elieua. Vendar pa
Descartes ni bil pr avi poklicni voj ak. Med kratki mi obdobj i vojs kovanja
je neodvisno potoval po Evropi, se ' učil iz knji ge sveta' in užival v sve
tov ljanskem življ enju . Na svojih potovanj ih je spoznal nekatere vodilne
učenjake tistega časa, na prime r Faulhaberja v Nemčiji in Desarguesa v
Fra ncij i . Ni pa mu uspelo, da bi na svoje m potovanju v Italijo srečal Gali
lea . V Parizu se je Descartes udeleževal srečanj kroga znanstvenikov, ki so
kritično razpr avlj al i o Aristotelovi filozofski šoli. Tu je našel vzpodbudo,



INovice

da je predstavil svoj novi neavtoritativni pogled na svet. S tem je kot prvi
kritični in sistematični misl ec nove dobe postal 'oče moderne filozofije' .

Od vojske se je dokončno poslovil leta 1628. Zapustil je Francijo in se
nas elil na Nizozemskem , kjer naj bi bil varn ejši pred morebitnim verskim
preganjanjem , kot v domovini. Tam je preživel naslednjih dvajset let. To
so bila njegova naplodovitejša leta.

Leta 1649 je sprejel povabilo švedske kraljice Kris tine, naj pride v
Stockholm, da bi jo poučeval v filozofiji in osnoval v Stockholmu akademijo
znanosti. Descartes ni bil nikoli prav trdnega zdravja. Ostra skandinavska
zima in špartanske navade ml ade kralji ce (za filozofska razpravljanja se
ji je zdel primeren čas peta ura zjutraj v nezakurj eni knjižnici na dvoru ,
kamor se je moral Descartes še pripeljati iz mesta) so bile zanj prehud
napor. Že prvo zimo je zbolel za pljučnico in umrl 11. februarj a leta
1650.

Najbolj znano Descartesovo delo je Discours de la m ethode paur bien
eanduire sa raisan et ehereher la verite dans les seienees (Razprava o
metodi za boljše vodenje razuma in iskanja resnice v znanosti) . Delo
je izšlo let a 1637, potem ko so Descar tesovi prij at elji zlomili filozofovo
vztraj anj e, da ne bo objavlj al svojih del. Ko je namreč leta 1634 zvedel ,
v kakšno ponižanje je inkvizicija prisilila Galilea , je iz previ dnosti ustavil
tiskanje svojih fizikalnih razmišljanj o svetu z naslov om Le m ande, au
Treite de la lumiete (Svet ali Razprava o svetl obi) in to svojo odločitev

razširil tudi na druga dela.
Razprava o metodi je temelj nove evropske filozofije. Descar tes gradi

na dveh osnovnih idejah. Prvič: če naj odkrije neko znanstveno resnico,
se mora zanesti le na svoj zdravi razum in vso pot do resnice izpeljati
sam . Drugič: načrtno mora dvomiti o vsem , kar je učila tedanja filozofija ;
sprejet i le jasne in tako očitne sklep e, da o njih ni mogoče dvomiti , in na
njih ponovno zgraditi vso znanost.

Te ideje so bile prava revolucija v mišlj enju in filozofiji tistega časa .

Odziv na usp eh in popularnost novega antiavtoritativnega pogleda na svet
je bil različen. Cerkev, ki se je je Descartes bal , čeprav ga ni nikoli pre
ganjala, mu je priskočila na pomoč. Kardinal Richelieu je dal Descar tesu
dovoljenje, da sm e tiskat i v Franciji ali kje drugje, karkoli bo napisal.
Nasprotno pa so ga v liberalni Holandiji protestantski teologi obsodili
bogoskrunstva in ateizma.

Razpravi o metodi je Descartes priključil t ri dodatke, s kat erimi je
želel ilustrirati svojo splošno metodo filozofije znanosti . To so Geome
t rij a (La geametrie), Veda o lomu svetlobe (La diaptrique) in Pojavi



Novice I

v zraku (Les Meteores) . Z znanstvenega vidika najpomembnejše delo je
Geometrija. V njej so postavljeni temelji analitične geometrije. Uveden
je koordinatni sistem, izvedena povezava geometrije z algebro. Descartes
pokaže, kako lahko nekatere krivulje, na primer stožnice, predstavimo z
enačbami, ki povezujejo koordinate točk na teh krivuljah. S tem preve
demo slabo pregledne probleme, ki so prej zahtevali veliko matematične

iznajdljivosti, k rutinskemu reševanju.

Čeprav delo najpogosteje opisujejo kot uvedbo uporabe algebre v geo
metriji, bi ga lahko označili tudi kot način prevedbe algebraičnih operacij
v geometrijski jezik. O tem pričata tudi naslova prvih dveh razdelkov:
Kako je aritmetičnoračunanjepovezano z geometrijskimi operacijami? in
Kako lahko produkt, kvocient in kvadratni koren predstavimo geometrij
sko?

Geometrija je najzgodnejši matematični tekst nasploh, ki mu tudi
dandanes lahko sledimo, ne da bi naleteli na težave z oznakami. Descartes
uporablja črke z začetka abecede za parametre, tiste s konca abecede
za neznanke. Nadalje uporablja eksponente pri označevanju potenc in
nemška simbola + in - za seštevanje in odštevanje. Edino znak za enačaj

je drugačen od današnjega.

Težko bi na kratko opisali pomen Geometrije za razvoj matematike.
Namesto tega navedimo misel francoskega matematika Lagrangea, ki je
živel poldrugo stoletje za svojim velikim rojakom:

Dokler sta se algebra in geometrija razvijali po ločenih poteh, je bil
njun napredek počasen in njuna uporaba omejena. Ko pa sta se ti vedi
združili, sta druga od druge prejeli sveže vitalnosti. Odtlej stopata s hit
rimi koraki popolnosti naproti.

Žal moramo z vidika matematike ugotoviti tudi tole: Po matematič
nih sposobnostih je bil morda Descartes najgenialnejši mislec svoje dobe,
toda po srcu ni bil pravi matematik. Njegovo ukvarjanje z geometrijo je le
epizoda v življenju, posvečenem filozofiji znanosti. Če ne štejemo pisem,
v katerih je svojim sodobnikom priložnostno pisal tudi o svojem delu
v matematiki, ni na matematičnempodročju zapustil poleg Geometrije
nobenega drugega velikega dela.

Kot kažeta že naslova drugih dveh dodatkov k Razpravi o metodi, se
Descartes ni posvečal samo matematiki in filozofiji. Ko je živel na Nizo
zemskem, se je ukvarjal z domala vsemi naravoslovnimi vedami. Zanimala
ga je kemija; v fiziki predvsem optika in magnetizem; v medicini anato
mija in embriologija; veliko časa je posvetil astronomskim opazovanjem in
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