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Một nghi vấn lịch sử:  

DESCARTES  BỊ  ĐẦU  ĐỘC  CHẾT ? 

Lê Quang Ánh, Ph.D. 

 

René Descartes (1596 - 1650). 

 

1.  Cuối đời lưu vong và cái chết ở xứ người 

Descartes là nhà Toán học danh tiếng của Pháp, cha đẻ của Hình học giải tích.  Ông cũng được 

xem như là người đi tiên phong đặt nền tảng cho Triết học hiện đại phương Tây. Cuốn Discours 

de la méthode (Bàn luận về phương pháp) là kiệt tác triết học để đời của ông, trong đó có phát 

biểu nổi tiếng: Cogito, ergo sum (Tôi tư duy, nên tôi tồn tại).  Suốt hơn nửa cuộc đời, ông lang 

bạc khắp Châu Âu, trong đó có gần hai mươi năm dừng lại ở Hòa Lan, chiêm nghiệm, và viết.   

Đoạn dưới đây trích trong cuốn Miền Hoang Dã Xa Lạ1 giúp độc giả thấy được  giai đoạn cuối 

của cuộc sống của Descartes: 

Trường hợp trốn chạy của Descartes ra khỏi Hòa Lan có nguồn gốc khá bất ngờ: Nữ hoàng 

Christine, Thụy Điển có nghe nói đến trường hợp nhà Triết học nổi tiếng người Pháp đang 

tự đặt mình trong cuộc sống lưu vong ở Hòa Lan.  Bà muốn đưa ông về làm gia sư cho 

riêng bà.  Bà viết thư ca tụng ông, và trình bày ý định của mình, nhưng Descartes chưa 

sẵn sàng rời bỏ cuộc sống tiện nghi ở Hòa Lan.  Nữ hoàng là người rất quyết đoán mặc dù 

khi ấy mới hai mươi tuổi, và bà không bỏ cuộc.  Bà cho Đô đốc Fleming của Hải quân 

Hoàng gia Thụy điển đến đón nhà Triết học cho dù lúc ấy ông còn do dự.  Sắp xếp cuộc 

                                                           
1 Miền Hoang Dã Xa Lạ là một cuốn sử Toán được dịch và chú thích bởi cùng người viết bài này (L.Q.A).  Nguyên tác là cuốn A 
Strange Wilderness của Amir Aczel. 
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sống xong, Descartes về dạy cho Nữ hoàng môn Triết học, mỗi ngày một lần từ 5 giờ sáng 

trong thư viện không sưởi ấm trong lâu đài của bà.  

Nhưng ở Thụy Điển Descartes cũng có kẻ thù.  Một vài kẻ xu nịnh quanh Nữ hoàng không 

ưa người mới đến này vì ảnh hưởng của ông trên Nữ hoàng, vì thế họ quyết định ngăn 

ông lại.  Một trong những kẻ ấy là ông bác sĩ riêng của Nữ hoàng.   

Đầu năm 1650 Descartes bị bệnh.  Ông bị nhiễm bệnh cúm từ ông Đại sứ Pháp, và tình 

trạng xấu dần. Bác sĩ riêng của Nữ hoàng nhất định thử máu ông, đó là cách thường làm 

trong việc chữa trị thời đó.  Descartes cũng biết khá nhiều về thuốc nên ông từ chối cách 

chữa trị ấy, cho đến khi tình trạng của ông trở nên tồi tệ, ông bằng lòng.  Vào ngày 11 

tháng 2 năm 1650, nhà Triết học và Toán học vĩ đại của nước Pháp qua đời, người ta 

không biết rõ là tại vì bệnh cảm cúm hay bị đầu độc.  Thân xác ông và tất cả những gì còn 

lại của ông, kể cả tài liệu về Triết và Toán, đều được mang về Pháp.  Tro cốt của ông được 

chôn trong nhà thờ Saint-Germain-des-Prés ở Paris, trong khu mà trước đây ông thích đi 

lang thang.  Tuy nhiên, hộp xương sọ của Descartes đã được khữ mùi, đang được trưng 

bày cho việc nghiên cứu tại bảo tàng viện về Nhân chủng học gần khu Trocadéro, Paris.  

 

Nữ hoàng Christine Thụy Điển (1632 - 1654). 

 

2. Descartes bị đầu độc? 

Tờ Le Figaro ngày 18 tháng 2 năm 2010 cho đăng một bài báo do Theodor Ebert, một giáo sư 

Đại học người Đức, viết về cái chết của Descartes làm chấn động giới học thuật thế giới.  Bài 

báo có tên tiếng Đức và tiếng Pháp (của chính tác giả): Der rätselhafte Tod des René 

Descartes (La mort mystérieuse de René Descartes. Dịch: Cái chết bí ẩn của René Descartes).  

Theo bài báo thì chúng ta được biết chính thức rằng Descartes qua đời năm 1650 vì bênh sưng 

phổi.  Điều này lấy từ thư đề ngày 19 tháng 2 năm 1650 của Pierre Chanut, Đại sứ Pháp tại Thụy 

Điển, gởi cho công chúa Elizabeth xứ Bohème. Đầu năm 1650 Descartes được Nữ hoàng Thụy 
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Điển mời sang Stockholm để dạy Triết học cho bà.  Nữ hoàng có thói quen khác người: thích 

học từ 5 giờ sáng trong một căn phòng ở thư viện không lò sưởi.  Chính vì vậy một thời gian 

không lâu sau đó Descartes bị ho và nhuốm bệnh sưng phổi rồi qua đời.  

Nhưng theo tác giả bài báo thì sự thực không phải vậy: Descartes đã bị đầu độc bằng thạch tín 

(arsenic). Để bảo vệ kết luận gây chấn động nói trên Ebert, tác giả bài báo, đã phải lục lọi, tìm 

đọc rất nhiều tài liệu xưa về những ngày cuối cùng của nhà Toán học và Triết học vĩ đại 

Descartes.  Và tác giả đã tìm thấy những dấu hiệu trước khi chết của Descartes được ghi trong 

báo cáo của Bác sĩ Van Wullen và bức thư của Henri Schluter, người hầu của Descertes. Theo 

báo cáo của Bác sĩ thì Descartes có những dấu hiệu sau: Đau đầu, đau bụng, nước tiểu có máu.  

Đó không phải là những dấu hiệu của bệnh sưng phổi, đó là dấu hiệu của người bị đầu độc bằng 

thạch tín.  Trong báo cáo, Bác sĩ Wullen còn nói thêm rằng Descartes còn yêu cầu cho ông uống 

một loại thuốc làm ói (nôn), khiến cho người ta nghĩ rằng chính Descartes cũng biết mình đã bị 

đầu độc (nên nhớ rằng Descartes là người có hiểu biết rất rộng về Y học).  

Nữ hoàng Christine của Thụy Điển buộc Bác sĩ Van Wullen không được phổ biến bản báo cáo 

nói trên mà ra thông báo rằng Descartes chết vì bệnh sưng phổi.  Như vậy Nữ hoàng cũng như 

Bác sĩ Wullen đã biết nguyên nhân cái chết của Descartes. 

3. Ai là người đã đầu độc Descartes và tại sao?   

Ta nhớ lại rằng Descartes đã viết xong tác phẩm Le Monde từ khá lâu (trong khoảng 1629 – 

1633) mà ông không cho công bố vì trong đó ông triển khai ý tưởng hệ đồng tâm Copernic (quả 

đất và nhiều hành tinh quay quanh mặt trời), ý tưởng này đã bị Tòa án Dị giáo La Mã kết tội 

(trường hợp Galileo).  Cuốn Le Monde chỉ được xuất bản sau khi Descartes qua đời.  Ngoài ra 

một số người còn cho là Descartes vô thần hoặc ít ra là không tin ở Thiên chúa giáo, mặc dù gia 

đình của Descartes theo Thiên chúa giáo từ lâu đời (Rome and the Counter-Reformation in 

Scandinavia: The Age of Gustavus Adolphus and Queen Christina of Sweden, 1992, p. 510).   

Thụy Điển là xứ không chịu ảnh hưởng của La Mã như Pháp, Ý, Tây Ban Nha,…mà đa số dân 

chúng bấy giờ theo Tin Lành.  François Viogué là tu sĩ Thiên chúa giáo La Mã, đại diện Tòa thánh 

tại các nước Bắc Âu, nhưng đồng thời cũng là cha tuyên úy của tòa Đại sứ Pháp tại Thụy Điển 

nhiều năm liền.  Năm 1648, ông báo cáo cho bề trên của ông ở La Mã rằng Nữ hoàng Thụy Điển 

– vốn theo Tin Lành – có ý định cải đạo sang Thiên chúa giáo.  Cũng theo bài báo của Ebert, 

trong báo cáo của tu sĩ François Viogué có đề cập tới ảnh hưởng của Descartes với Nữ hoàng rất 

lớn và thái độ thiếu tin tưởng của Descartes với La mã.  Sự hóa thể của thân xác Chúa theo đó 

một phần thân xác chúa có trong bánh thánh không phù hợp với tư tưởng của Descartes.  

Viogué  coi Descartes là một trở ngại lớn cho việc cải đạo của Nữ hoàng.  Ông ta quyết định đầu 

độc Descartes bằng chiếc bánh thánh tẫm thạch tín vào ngày lễ tẩy uế của Đức mẹ (la fête de la 

purification de la Vierge), ngày 2 tháng 2 năm 1650.  Việc làm này của Viogué được Andrien 

Baillet, một người viết tiểu sử Descartes, xác nhận trong cuốn sách xuất bản năm 1691.  Thêm 

nữa,  Catherine Descartes, một người cháu của Descartes, trong một báo cáo vào năm 1693 có 

nói rằng Descartes lại bị đầu độc lần thứ hai sáu ngày sau đó, tức là ngày 8 tháng 2 năm 1650, 

cũng bằng một chiếc bánh thánh trong một buổi lễ khác.   

https://books.google.com/books?id=SJxEw4nVDXQC&pg=PA510&dq=queen+of+sweden+descartes+catholicism&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwisxsLRsofLAhWBvxoKHQObDnQQ6AEIJTAB#v=onepage&q=queen%20of%20sweden%20descartes%20catholicism&f=false
https://books.google.com/books?id=SJxEw4nVDXQC&pg=PA510&dq=queen+of+sweden+descartes+catholicism&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwisxsLRsofLAhWBvxoKHQObDnQQ6AEIJTAB#v=onepage&q=queen%20of%20sweden%20descartes%20catholicism&f=false
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Ngày 11 tháng 2 năm 1650 Descartes qua đời.  Và sau đó một thời gian ngắn, Nữ hoàng Thụy 

Điển cải sang đạo Thiên chúa giáo La Mã.  

Có phải Theodor Ebert là người đầu tiên đưa ra giả thuyết Descartes bị đầu độc không?  Không 

phải.  Giả thuyết Descartes bị đầu độc được đưa ra đầu tiên bởi Eike Pies trong cuốn sách Der 

Mordfall Descartes (Vụ việc Descartes) xuất bản năm 1996.  Ông ta chỉ căn cứ trên bức thư của 

Bác sĩ Wullen gởi Nữ hoàng, ông không biết đến những tài liệu khác như báo cáo của Đại sứ 

Pháp tại Thụy Điển và nhất là bức thư của Schluter, người hầu của Descartes.  Cho nên cuốn 

sách Der Mordfall Descartes không có tính thuyết phục cao.   

Giả thuyết của Theodor Ebert được nhiều nhà nghiên cứu Đức chia xẻ, nhưng lại không thuyết 

phục mấy đối với giới nghiên cứu Pháp.  Ông Hàn Jean-Luc Marion thuộc Hàn Lâm Viện Pháp 

cho rằng “Đó chỉ là chuyện bên lề Lịch sử (chuyện bịa) chứ không phải Lịch sử.” Còn Michel 

Fichant, một trong những giám đốc điều hành Trung Tâm Nghiên cứu Descartes (Centre 

d’études cartésiennes) đi xa hơn nữa khi cho rằng “Báo chí truyền thông kiểu Ebert tạo ra tin 

dựt gân nhiều lắm.”  Theo ý tôi – người viết bài này – những ý kiến phản bác giả thuyết của 

Ebert không có gì lạ.  Những nhà nghiên cứu về Descartes người Pháp tất cả đều theo Thiên 

chúa giáo La mã, làm sao họ có thể tin rằng một tu sĩ La Mã lại ám sát Descartes?  

Thật ra, cái chết đáng ngờ của Descartes không phải là chuyện mới của ngày hôm qua hay ngày 

hôm nay.  Ngay sau khi Descartes qua đời người ta đã nêu nghi vấn liền.  Nhưng bằng chứng 

buộc tội tu sĩ Viogué quá yếu, chưa đủ sức thuyết phục.  

**** 

4. Descartes được chôn cất như thế nào? 

Ngay sau khi qua đời Descartes được chôn cất tại nghĩa trang Adolf Fredrik ở Stockholm, Thụy 

Điển.  Năm 1666, vua Louis XIV (le Roi-Soleil, ông Vua Mặt Trời) muốn đưa di cốt của Descartes 

về Pháp.  Sự trở về tổ quốc của Descartes không đơn giản một chút nào cả. Theo báo cáo của cơ 

quan Tombes et sépultures dans les cimetières (Mộ và tượng trong nghĩa trang) thì: “Xương cốt 

của Descartes được cho vào những cái thùng nhỏ, vượt qua những thủ tục khó khăn ở biên giới 

các nước, mất 8 tháng mới đem được về Paris.” Cũng vẫn theo báo cáo ấy thì có nhiều nhà 

Khoa học đón Descartes, tỏ lòng ngưỡng mộ và tôn kính một vĩ nhân của đất nước mà họ chưa 

bao giờ được gặp mặt khi ông còn sống. Nhưng lệnh của Giáo hội là không có bất cứ một phát 

biểu hoặc điếu văn nào được đọc trong dịp này (Tombes et sépultures dans les cimetières, bản 

tin 27 tháng 9 năm 2017).  Xương cốt của Descartes được chôn cất tại nghĩa trang L’Église de 

l’Abbaye Sainte-Genevière, Paris. 

Tháng 10 năm 1793, Quốc hội lập hiến vinh danh Descartes và đồng ý cho đưa di cốt ông về 

điện Panthéon (nơi để di cốt vĩ nhân của nước Pháp).  Năm 1796, có một số nhà Khoa học và 

chính trị gia nhắc lại quyết định này và yêu cầu cho thi hành, nhưng có một số đại biểu chống 

đối (ảnh hưởng từ Giáo hội) và ngăn cản.  Việc đưa Descartes về yên nghỉ ở điện Panthéon 

không được thực hiện. 
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Năm 1802, nghĩa trang L’Église de l’Abbaye Sainte-Genevière bị phá hủy, di cốt của Descartes 

được giữ tại Bảo tàng viện Alexandre Lenoir (Le musée des monuments français).  Cho tới năm 

1819, người ta đem di cốt của ông về chôn cất lại tại nghĩa trang L’Église Saint-Germain-des-

Prés, và chỉ khi ấy người ta mới phát hiện ra là di cốt của Descartes thiếu mất hộp xương đầu!! 

Không ai biết cái đầu của Descartes tại sao lại tách ra khỏi thân thể, từ bao giờ, và theo con 

đường nào.  Người ta cho rằng hộp xương sọ bị đánh cắp khi cho xương cốt của Descartes vào 

thùng để đưa về Pháp năm 1666.  Sau đó cũng không ai biết người nào đã bán hộp sọ của 

Descartes lại cho một người chuyên khai thác các sòng bạc, rồi người này bán lại cho Jacob 

Berzelius, một nhà Hóa học người Thụy Điển.  Năm 1821 (sau khi hộp xương sọ bị phát hiện 

mất), Berzelius đem tặng nó lại cho nhà Sinh Vật học nổi tiếng người Pháp, Georges Cuvier 

(1769 – 1832).  Trước khi chết Cuvier đem tặng nó cho Vường Bách Thảo (Jardin des Plantes), 

và năm 1931 Vườn Bách Thảo cho trưng bày nó tại Viện Nhân chủng học Paris.  

 

 

Hộp xương sọ trưng bày tại Viện Nhân chủng học Paris, được cho là của Descartes trên đó có chữ viết và 

chữ ký của những người đã từng sở hữu nó. (Wikipedia) 

 

5. Lại có một nghi vấn khác. 

Mới đây trên số báo The Lancet 2013, Bác sĩ Philippe Charlier kể chuyện về Robespierre như 

sau.  Ai cũng biết “hung thần” Robespierre đã đưa lên máy chém biết bao nhiêu người trong 

những ngày hỗn loạn của cuộc Cách mạng Pháp 1789.  Rồi cũng đến lượt chính “hung thần” ấy 

bị đưa lên máy chém vào ngày 10 Thermidor năm II (tức là ngày 28 tháng 7 năm 1794) cùng với 

21 người khác.  Hai mươi hai (22) cái đầu được cho vào một thùng gỗ, hai mươi hai cái thân thì 

được chất lên một chiếc xe tứ mã, tất cả được chôn vào chung trong một cái hố to đã được đào 

sẵn, cùng với vôi bột phủ đầy.  Năm 1840, nghĩa trang này không nhận thêm “khách” nữa.  Một 

ngày vào cuối năm 1840, những chiến hữu cũ của Robespierre khai quật hố chôn ấy lên, những 

mong chôn cất lại tử tế hơn những chiến hữu của mình.  Và rồi Charlier cùng một nhóm bác sĩ 
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có dịp nghiên cứu hộp sọ được cho là của Robespierre để tìm hiểu những đặc điểm của con 

người “vĩ đại” ấy2.  

Cuối năm ấy, vẫn trên báo The Lancet, nhóm của Bác sĩ Charlier lại có dịp nghiên cứu hộp sọ của 

một “người khách” vĩ đại khác để tìm dấu vết của một sự đầu độc mà Lịch sử còn đang nghi 

vấn: hộp sọ của René Descartes.  Chính việc làm của Bác sĩ Charlier lại đặt ra một nghi vấn khác.  

.  

Bác sĩ Philippe Charlier (sinh năm 1977) làm việc tai bệnh viên Raymond Poincaré, chuyên về Khoa 

học Pháp y, giáo sư tại Đại học Descartes, Paris.   

 Sau khi làm việc với các cộng sự viên của mình trên cái hộp sọ được cho là của Descartes một 

thời gian, Bác sĩ Charlier có một số nghi ngờ.  Chuyên viên của nhóm Bác sĩ Charlier khám phá ra 

rằng trong hốc mũi của hộp sọ (hốc xương ethmoϊdal) có dấu vết cho thấy khi còn sống con 

người có hộp sọ này có một khối u nằm sau mũi và dưới xương hốc mắt.  Kích thước khối u là 3 

cm X 1.8 cm (Revue Médicale Suisse 10/2014).  Với khối u như thế con người này phải có những 

biểu hiện đau đớn, mùi hôi của hơi thở, và thường xuyên chảy máu ở mũi.  Ngoài ra mắt có thể 

bị mờ hoặc mất thị giác.  Không tìm thấy dấu vết nào chứng minh rằng con người có hộp sọ này 

đã bị đầu độc bằng thạch tín. 

Bác sĩ Charlier đi tìm dấu vết ở hậu duệ của Descartes để kiểm chứng chỉ dấu của sự di truyền.  

Ngoài ra Bác sĩ Charlier tìm đọc nhiều cuốn tiểu sử của Descartes nhưng không hề thấy tác giả 

nào nói về thị lực và bệnh mũi trầm trọng của Descartes.  

Bác sĩ Charlier viết trên tờ Revue Médicale Suisse (Tạp chí Y Khoa Thụy sĩ) số tháng 10 năm 2014 

rằng ông không dám tin rằng hộp sọ mà ông đã nghiên cứu có phải là hộp sọ của Descartes hay 

không.  

 

****** 

 

 

                                                           
2 Có một môn học gọi là Phrénologie chuyên nghiên cứu hộp sọ của người chết để tìm hiểu đặc điểm của con người ấy.  
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