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Małgorzata K ępczyńska

PASCALA CZŁOWIEK UKRYTY*

Ach, milczenie to twój system
panu Adamowi też nie chciałeś odpowiadać
ale on był naiwny
myślał że siła jest po twojej stronie
A co jest po twojej stronie?
Powiedz raz powiedz 
co jest po twojej stronie?

(Jarosław Iwaszkiewicz, W kościele)

Dzieło Pascala jest próbą znalezienia racji moralnych dla Boga, próbą 
uzasadnienia, że „po stronie Boga” jest najwyższa wartość moralna, to 
znaczy miłość. Gdyby Pascalowi chodziło o znalezienie racji dla istnienia 
Boga jedynie jako rękojmi ładu universum  kosmicznego, nie musiałby 
przeciwstawiać się racjonalizmowi Kartezjusza. W systemie Kartezjańs- 
kim bowiem było miejsce, i to konieczne, dla Boga. Cogito Kartezjańskie 
nie odsyłało wprawdzie do universum  fizycznego, ale odsyłało do 
idei nieskończoności — doskonałości. Stwierdzało równocześnie ist
nienie istoty nieskończonej i doskonałej, która stworzyła i zachowu
je prawa universum  fizycznego i która takim uczyniła człowieka, że jest 
on zdolny umysłem swoim objąć stopniowo te prawa, ich istnienie i „ja
kość”. Istnienie Boga jest problemem odrębnym od istnienia i właściwości 
świata fizycznego oraz ludzkości jako społeczności. Ow, można powiedzieć 
„niezobowiązujący”, kontakt umysłu poznającego ze światem tłumaczy ab- 
solutystyczne roszczenia rozumu Kartezjańskiego — nie świat dyktował 
myśli, lecz myśl rozpoznawała świat. Tylko tak mógł funkcjonować sku
tecznie Bóg racjonalistów — Bóg, który myślał o nie ograniczonym cza
sowo i przestrzennie, stworzonym przez siebie świecie; a świat ten z kolei 
mógł być (za pozwoleniem Boga) przedmiotem rozmyślań człowieka, które

* Artykuł ten powstał jako referat wygłoszony na konwersatorium prowadzonym  
w  Instytucie Filozofii i Socjologii PAN pod kierunkiem prof. Barbary Skargi, a po
święconym problematyce podmiotu.
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go podmiotowość przez myśl jedynie była konstytuowana. Prawda, do 
której należało dotrzeć w poznaniu, była poza podmiotem, była absolutem 
przedmiotowym, niezależnie od tego, czy dotyczyła świata czy myśli o tym 
świecie.

Oczywiście Kartezjańskie wydanie racjonalizmu może być (i było) 
z  łatwością podważane. Sceptycyzm racjonalistyczny wykazałby łatwo, że 
jakkolwiek wszelkie poznanie odbywa się poprzez działalność umysłu ra 
cjonalnego, to sam umysł nie może być dla siebie przedmiotem takiego 
poznania, ponieważ będąc autorem wszelkiego dowodzenia, sam właśnie 
dlatego nie może być przedmiotem dowodu. Ustanowienie go jedynowładcą 
w poznaniu jest więc zabiegiem arbitralnym. Nie może też być uzasad
nione jakimikolwiek motywami pozaintelektualnymi, ponieważ byłoby to 
uznaniem jego bezsiły równocześnie z głoszeniem jego praw. Należy po
sługiwać się nim, ale pozbawić go jednocześnie absolutystycznych roszczeń. 
(Prawda byłaby tu i poza podmiotem, i w dodatku byłaby to zawsze praw
da względna, bo odkrywana przez podmiot, który wszak sam siebie, tego 
samego odkrywania, absolutnie ocenić nie może). U Kartezjusza myślenie 
ustanawiało, niejako implikowało pewność, że istnieje Rozum Absolutny. 
W sceptycyzmie opisanym nie ma już takiego wynikania.

Jest jeszcze jeden świadek przeciw Bogu racjonalistów: sceptyczny 
empiryzm. Próba zwrócenia uwagi na zmysłową stronę poznania musiała 
w efekcie zakwestionować wszechwładzę i nieomylność umysłu racjonal
nego. Znika tu „jasność i wyraźność”, i oczywistość idei czystego intelektu. 
Znika przekonanie o „czystości”, autonomii oglądu wyłącznie intelektual
nego, to znaczy sama już możliwość takiego oglądu zostaje podana w w ąt
pliwość. Poznanie zaczyna się jawić jako czynność najeżona trudnościami, 
zagrożona nie tylko możliwością, ale nieuchronnością wręcz błędu i nie
prawdy; odkrywanie prawdy podane zostaje w wątpliwość.

Absolutyzacja takiej postawy znajdowała swój praktyczny wyraz mię
dzy innymi w życiu społeczno-politycznym siedemnastowiecznej Europy 
zachodniej. Cel poznania jakby pragmatyzuje się, pod presją wiedzy nau
kowej pojawia się możliwość kwestionowania scholastycznej metafizyki, 
możliwość rezygnacji z ogarnięcia i zrozumienia tej prawdy, która jest 
całością bytu, z dotarcia do sensu i istoty bytu. Rezygnacja ta wiązała się 
z rozumieniem owego sensu jako cechy przedmiotu poznania, obiektywnie 
wyznaczonej przez sens istniejący poza wszelkim przedmiotem i poza ludz
kim podmiotem poznającym. Kartezjańskie przekonanie o tożsamości 
czystego myślenia i poznania niosło więc ze sobą nie tylko hasło indywidu
alizmu, ale stwarzało również możliwości dla spekulacji usuwającej Boga 
ze świata zarówno przyrodniczego, jak i ludzkiego. To usuwanie Boga 
z wszechświata fizycznego wiązało się z destrukcją (w związku z odkry
ciami nauk matematyczno-przyrodniczych) pojęcia świata fizycznego
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skończonego, uporządkowanego i zhierarchizowanego — na rzecz wszech
świata nieskończonego w przestrzeni i czasie. Wiemy, jak skomentował ten 
właśnie moment Pascal pisząc: „Nie mogę przebaczyć Kartezjuszowi; rad 
by chętnie w całej swej filozofii obejść się bez Boga, ale nie mógł się po
wstrzymać od tego, iż kazał Mu dać szczutka, aby wprawić świat w ruch; 
po czym już mu Bóg na nic niepotrzebny” \  A już zupełnie niepotrzebny 
stał się Kartezjuszowi Bóg w dziedzinie moralności. Kartezjusz nie sądził, 
aby trzeba było opierać zasady moralne na objawieniu i wierze, co zresztą 
staje się jasne przy jego bezgranicznym zaufaniu do rozumu. Dlatego 
więc oddzielał prawidła moralności od dogmatów religijnych i wiary, 
a tam, gdzie nie udało mu się to do końca, starał się dogmaty i wiarę „uz
godnić” z naukami ścisłymi, interpretować je według rozumu czy raczej 
„zdrowego rozsądku”. Mówiąc o moralności często się do niego odwoły
wał 2.

Stanowisko takie w kwestiach etycznych zgodne było z potrzebami i ce
lami rozwijającego się indywidualistycznego społeczeństwa mieszczań
skiego. Jego praktyka społeczna nie pozwalała na przestrzeganie ściśle us
talonych, skodyfikowanych dogmatami religijnymi norm moralnych. Do 
tej praktyki właśnie starał się i Kościół —- aby nie tracić wyznawców — 
dostosować przepisy moralne. Wyrażała to między innymi „osławiona” w 
Prowincjałkach  etyka Jezuitów. W etyce tej usprawiedliwienie we włas
nych oczach równało się usprawiedliwieniu w oczach Boga — jeszcze je
den dowód panującego zaufania do rozumu ludzkiego. Kartezjusz miał jas
ną odpowiedź na pytanie, „co człowiek powinien robić?”. Powinien dzia
łać zgodnie z rozumem. Jedynie bowiem osiągnięcia rozumu stanowią
0 wartości i sensie życia. Działając zgodnie z rozumem człowiek odkrywa 
boskie prawa natury i tym samym jest jednocześnie dobry i mądry. Ko
chać i czcić Boga znaczy poznawać świat i jego prawa. Kartezjusz zapew
ne nie odczuwał „niebezpiecznych” skutków racjonalistycznego indywi
dualizmu i autonomii w etyce. W jego etyce nie ma też miejsca na prob
lem cierpienia i strach przed śmiercią. Lekarstwem na nie jest z jednej 
strony rozrywka (jej Kartezjański sens będzie potem kompromitował Pas
cal), z drugiej zaś przynależność do wspólnoty przyjaźni, działanie na 
rzecz dobra ogólnego. Wspólnota przyjaźni pozostawiała jeszcze miejsce 
dla pewnego optymizmu co do moralnych zachowań ludzkich. Zacznie on 
jednak rychło zanikać wraz z procesem rozpadania się utrwalonych i ściś
le  zhierarchizowanych wspólnot socjalnych siedemnastego wieku.

Bowiem, jak mówi Goldmann: ,,... wraz z rozwojem mieszczańskiego
1 kapitalistycznego społeczeństwa Europy zachodniej zanikała stopniowo

1 B. Pascal, Myśli,  wyd. V. Warszawa 1972, s. 92.
2 D. Kalocsai, Le problèm e des règles de la morale „provisoire” de Descartes,  

Budapest 1973, s. 91—99.
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wartość intelektualna i emocjonalna wspólnoty, aby zrobić miejsce dla 
egoizmu, który wartości wspólnoty pozwalał realizować jedynie w związ
kach rodzinnych i ściśle przyjacielskich. Człowieka religijnego i społeczne
go miało zastąpić cogito Kartezjańskie, Leibniza monada bez drzwi i okien 
oraz homo oeconomicus klasycznych ekonomistów. Dla konsekwentnego in
dywidualizmu sfery moralności i religii stawały się bardziej prywatnymi, 
osobistymi dziedzinami. Praktycznie religia i moralność zawierają już inną 
treść, przestają stanowić ponadindywidualne normy i zespoły wartości. 
Wartości moralne tracą swą moralną realność, stopniowo przestają tak 
ściśle wiązać się z pojęciami zła i dobra moralnego. Kryterium  zła i dobra 
moralnego zastąpione być mogło przez kryterium  wiedzy i błędu, zwycię
stwa i klęsk. Ani wspólnota ludzka, ani Bóg nie «gwarantowały» już tran
scendentnych wobec jednostki norm etycznych” 3.

Dla heteronomicznej etyki zaczynało brakować miejsca —- człowiek 
został umieszczony przez indywidualistyczny racjonalizm w strukturze 
wszechświata fizycznego, któremu przypisano cechy Absolutu, dotychczas 
zarezerwowane tylko dla Boga. Gdyby wspólnota ludzka gwarantowała 
Ład, czyli Boga, byłoby to jednocześnie gwarancją transcendentnych wo
bec jednostki reguł moralności. Wspólnocie bywa dostępny bowiem jaki
kolwiek absolut; pragnienie jego istnienia, przekroczenia wszelkiej rela- 
tywności może ona realizować nawet wtedy, gdy absolut ten jest obcy nie
którym członkom wspólnoty. Chronią ją bowiem realne więzi interperso
nalne, na ogół nieprzekraczalne, we wspólnym działaniu na rzecz wartoś
ci już danych i przez absolut potwierdzanych. Ale wspólnota autonomicz
nych jednostek -— egzemplarzy gatunku, nawet jakoś zorganizowanych 
i uporządkowanych, nie oznacza wcale istnienia wspólnoty ludzkiej, w któ- 
irej mogą być realizowane wartości moralne absolutne. Bolesne poczucie 
braku takiej wspólnoty, niezgoda na skutki moralne etycznej autonomii 
człowieka mogą tłumaczyć wzrost objawów świadomości tragicznej, którą 
Goldmann charakteryzuje między innymi jako: „... zrozumienie ścisłe i pre
cyzyjne nowego świata stworzonego przez indywidualizm racjonalistyczny,, 
ze wszystkim, co zawiera on pozytywnego, doskonałego, a przede wszyst
kim dostępnego myśli ludzkiej i poznaniu, przy jednoczesnej radykalnej 
odmowie akceptacji tego świata jako jedynej szansy i jedynej perspektywy 
człowieka”

Bóg, który mógłby stanowić w tej sytuacji szansę, stał się Bogiem ukry
tym, przestał być Bogiem intersubiektywnie sprawdzalnym: „Skoro Bóg 
tak się ukrył, wszelka religia, która nie powiada, że Bóg jest ukryty, nie 
jest prawdziwa; a wszelka religia, która nie podaje tego przyczyny, nie

3 L. Goldmann, Le Dieu caché, Paryż 1955, s. 38 i n.
4 L. Goldmann, op. cit., s. 43.
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jest przekonywająca. Nasza religia czyni to wszystko. Vere tu es Deus ab- 
sconditus” 5. Świadomość tragiczną więc — znów za Goldmannem — moż
na by określić jako bezwzględne żądanie wartości absolutnej, która nie da
je się realizować w życiu doczesnym. Ponieważ właśnie Bóg mogący ją 
potwierdzić — ukrył się. Tę skrajną postawę zaprezentowali janseniści i do 
nich tylko powyższe określenie świadomości tragicznej można w zasadzie 
stosować. Wskazując na niesamowystarczalność umysłu racjonalnego w 
dziedzinie moralności i religii, wiążąc jednoznacznie moralność z religią, 
określili jednocześnie dystans dzielący człowieka od Boga jako bezgranicz
ny i nie do pokonania. W ten sposób usytuowali wszelkie pozytywne war
tości poza światem ludzkim. Podstawowe dla siedemnastowiecznej tragicz
nej wizji świata pojęcie „Boga ukrytego” stało się dla jansenizmu podsta
wą twierdzenia o całkowitej niemożliwości nawiązania przez człowieka 
kontaktu z Bogiem. Sytuacja jansenistów była o tyle „łatwa”, że świat i ży
cie doczesne pozbawili wartości. Należało porzucić świat, jedyne co czło
wiek winien czynić, to modlić się o Łaskę, konieczną do zbawienia, a da
waną bez powodu i tylko wybranym.

Dlatego też między innymi w „myśli tragicznej” nie ma przyszłości, nie 
ma historii, życie „w świecie” — życie doczesne jest wprawdzie w stanie 
wtrącić w grzech, ale nie jest w stanie pomóc w zbawieniu. Należy więc 
odrzucić świat, choć nie zyskuje się w ten sposób żadnej pewności czy na
dziei. Bezwględne posłuszeństwo Bogu, który nie mówi człowiekowi ani 
czego wymaga, ani czy go zbawi — ostateczne konsekwencje z tej sy tuacji 
wyciągnie później Kierkegaard. Moralność jansenistów odbierała człowie
kowi wszelką autonomię w sferze etyki, osądzające i nieustanne spojrzenie 
ukrytego Boga czyniło go zawsze i tylko podsądnym, a też i na zawsze i ty l
ko niewolnikiem. Postawa moralna jansenistów, w odróżnieniu od koncep
cji moralnych mających źródła w indywidualistycznym racjonalizmie 
i sceptycyzmie empirycznym, wynikała z umieszczenia w zupełnie innej 
płaszczyźnie relacji między człowiekiem a Bogiem. Moralności zarówno 
racjonalizmu, jak i sceptycyzmu były w zasadzie w siedemnastym wieku 
wszystkie „moralnościami transcedencji”. Ale jednocześnie transcendencja 
ich nie była „dla człowieka”. Nie stanowiła nowego wymiaru życia ludz
kiego, a raczej racjonalny wymiar świata przedmiotowego, w którym czło
wiek był wyróżniony pozytywnie jedynie przez możliwość posługiwania 
się rozumem. Oczywiście, w znaczeniu rozumu Kartezjańskiego.

Autonomia moralna równała się autonomii rozumu i tylko rozumu. 
Moralności ściśle religijne zaś tego okresu częstokroć sprowadzały Boga 
i zasady religii do takiej samej płaszczyzny (moliniści), czyniąc z nauki
o moralności naukę „lekką, łatwą i przyjemną”, jakby rzec można, nie za

6 Myśli,  s. 280.
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kłócającą żadnych rozumnych poczynań człowieka zachwyconego własny
mi możliwościami poznawczymi. Janseniści zareagowali bezpośrednio — 
prostym odwróceniem tej płaszczyzny. Chcąc zachować transcendencję za
przeczyli zarazem możliwościom rozumu i wartości świata. Podkreślając 
i zachowując nieredukowalną sprzeczność między Bogiem a światem i ży
ciem doczesnym zakładali w zasadzie, że człowiek jest w stanie wymknąć 
się tej sprzeczności, lecz jedynie przez ucieczkę i rezygnację ze świata.

Myśl Pascala jest w opozycji nie tylko do racjonalizmu indywidualis
tycznego i empiryzmu sceptycznego, jak twierdzi Goldmann, ale i do jan- 
senistycznej myśli moralnej. Sprzeciw swój wobec jansenizmu wyraził sam 
Pascal pisząc między innymi: „Jeżeli kiedy powinno się głosić dwie praw
dy sprzeczne, to wówczas, kiedy się zarzuca, że ktoś opuszcza jedną. Za
tem i jezuici, i janseniści błądzą, tając je: ale janseniści więcej, gdyż je
zuici lepiej głoszą obie” 6. A jednocześnie — i być może tu  jest główne 
źródło wszystkich paradoksów i zarazem myśli dialektycznej Pascala — 
był on racjonalistą i empirykiem, przeciwstawiającym się racjonalizmowi 
i empiryzmowi, sceptykiem oskarżającym sceptycyzm, jansenistą oskarża
jącym jansenizm. Świadomość tragiczna Pascala wiązała się ściśle z jego 
racjonalizmem i empiryzmem — one nie pozwalały na pominięcie żadnego 
aspektu rzeczywistości, w której uczestniczy człowiek. Pascal nie mógł 
i nie chciał odmówić wartości poznaniu racjonalnemu i nigdy też nie u tra
cił szacunku dla faktów na gruncie nauk i7. W poznaniu naukowym godził 
także racjonalizm z empiryzmem. Liczenie się z faktami niejednokrotnie 
daje się w jego pismach odczytać: „We wszelkiej bowiem materii, w której 
uzasadnienie tezy opiera się na doświadczeniu, a nie na dowodzeniu, nie 
możemy wypowiedzieć żadnego twierdzenia ogólnego, nie wyliczywszy 
wszystkich czynników i wszystkich wypadków” 8.

Pascal miał świadomość, że wiedza prowadzi do coraz bardziej rozum
nego i skutecznego opanowywania przez człowieka poznawanej rzeczywis
tości. Sam większości swoich odkryć usiłował nadać walor praktycznego 
zastosowania. Jednocześnie, zdając sobie sprawę z błędów wynikających 
z subiektywizmu poznawczego, zaprezentował możliwe ich korygowanie 
w postaci metody „części i całości”, metody dialektycznej. „Ponieważ tedy 
wszystkie rzeczy są następstwem i przyczyną, doznają i udzielają pomocy, 
pośredniczą i korzystają z pośrednictwa, i wszystkie łączą się naturalnym  
i tajemnym węzłem, który łączy najbardziej odległe i różne części, uwa
żam za niemożliwe znać część nie znając całości, jak również znać całość

6 Myśli, s. 348
7 Por. T. Płużańskł, Pascal, Warszawa 1974, s. 52.
8 B. Pascal. F ragm enty  prac o próżni, w: R ozp ra w y  i listy, Warszawa 1962, 

s. 60.
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nie znając poszczególnych części” 9. Nie oponuje przecież Pascal przeciw 
poznaniu racjonalnemu także i wtedy, gdy w ten sposób mówi o ludzkiej 
godności: „Nie w przestrzeni powinienem szukać swej godności, ale w po
rządku własnej myśli. Nie będę miał więcej posiadając ziemię, przestrze
nią wszechświat ogarnia mnie i pochłania jak punkt; myślą ja go ogar
niam” 10.

Miał jednakże przeświadczenie, iż człowiek nie wyczerpuje się w poz
naniu naukowym i że władze człowieka, które — zdawałoby się — przeczą 
rozumowi „uczonych”, w nie mniejszym stopniu określają charakter 
i wartości ludzkiej natury. Problematyka statusu i esencji człowieka jest 
problematyką, wokół której koncentruje się całość myśli Pascala. Swoistą 
komplikacją, stawiającą Pascala w rzędzie myślicieli zawsze współczes
nych jest fakt, że problematykę tę rozważa i próbuje rozwiązać w świetle 
ludzkiej egzystencji. Widać to zwłaszcza w Myślach. Oto dlaczego u Pas
cala pojawia się możliwość i konieczność zarazem postawienia pierwszego 
i zasadniczego pytania — o sens i cel ludzkiego istnienia.

Pytanie o sens zakłada pytanie o wartości ludzkie, pytanie o cel zaś 
zakłada pytanie o drogę i sposób jej przemierzania. Metaforę drogi w od
niesieniu do egzystencji ludzkiej wiązać można z trzema bardziej już ok
reślonymi pytaniami: „Skąd przychodzimy?”, „Dokąd idziemy?”, „Kim 
jesteśmy?” . Ich postawienie przez Pascala równało się między innymi wal
ce przeciw Kartezjańskiemu oddzieleniu świadomości od rzeczywistości, 
a jednocześnie przeciwko redukcji świadomości wyłącznie do rozumu nau
kowego; tego rozumu, który pozwalał opisywać świat, ale nie pozwalał go 
oceniać, podobnie jak i nie pozwalał .oceniać człowieka. Pascal szukał ro
zumu skierowanego ku wartościom; rozumu, na który nie ma miejsca w 
kartezjanizmie, tak samo zresztą, jak i w konsekwentnym sceptycyzmie. 
Ten moment, będący źródłem tragiczności myśli Pascala, przypomina Sche- 
lerowską formułę tragizmu, z którym mamy do czynienia „jeżeli ta sama 
siła, która pozwala pewnej rzeczy spełnić jakąś wysoką wartość dodatnią 
(tej rzeczy lub innej) staje się w tymże samym działaniu przyczyną znisz
czenia tej właśnie rzeczy jako podmiotu wartości” Jeżeli założymy, iż 
dla Pascala siłą tą jest rozum, to sprzeczność, konflikt w rozumie samym 
pojawia się dlatego właśnie, że Pascal był bardziej osadzony w racjonaliz
mie niż to się na pozór zdaje. W gruncie rzeczy nie mógł on zrezygnować 
z przekonania, że pierwszym, zasadniczym i istotnie ludzkim stosunkiem 
człowieka do świata i do siebie samego jest stosunek poznawczy. Dotyczy 
to również poznania Boga.

9 Myśli,  s. 58.
10 Myśli, s. 118.
11 Cyt. za: T. Płużański, Paradoks w  n ow o ży tn e j  filozofii chrześcijańskiej,  War

szawa 1970, s. 47.
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„Człowiek tak dalece nie wie, co to Bóg, iż nie wie nawet, co to on ‘ 
sam” 12. Ale Bóg ani człowiek poznać się nie dają. Rozum dyskursywny, 
teoretyczny, nie jest w stanie zdać sprawy ze specyfiki i wartości bytu 
ludzkiego, grozi sprowadzeniem tego bytu do bytu rzeczy. Jest bezradny 
wobec rzeczywistości śmierci, buntu i przerażenia w jej obliczu, wobec 
cierpienia, wobec władzy uczuć, namiętności, wyobraźni, pragnienia praw
dy absolutnej, mogącej być oparciem dla obiektywnych wartości moral
nych. Życie w jego sprzecznościach przeczy rozumowi teoretycznemu. 
Człowiek dla Pascala nie wyczerpuje się w oglądzie zewnętrznym. A prze
cież tylko taki ogląd był możliwy dla rozumu dyskursywnego. W odczuciu 
odrębności i swoistości człowieka, zdaje się tkwić drugie źródło metody 
dialektycznej Pascala. Dialektyczna analiza empirycznego bytu ludzkiego, 
analiza poznania świata natury służy ukazaniu nieredukowalności człowie
ka do res cogitans, uzasadnieniu niezgody na absolutne i jednostronne je
go ujęcie. Ta nieredukowalność człowieka, o której mowa, wynika nie 
tylko z faktu szukania wartości, ale właśnie z napięcia między potęgą czło
wieka i jego słabością, z projekcją rozumu i niemożnością jej spełnienia, 
ze świadomości własnego ograniczenia, z siły wiedzy o bezsile: „Wielkość 
człowieka jest wielka w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna swo
jej nędzy” 1S.

Pascal bezwzględnie żąda od rozumu zdania sobie sprawy z własnych 
ograniczeń. Rozum spełniający to żądanie to już nie wąsko pojęty rozum 
Kartezjański, ale rozum zgodny z Pascalowskim „porządkiem serca”. Może 
nas mylić fakt, że Pascal używał słowa „rozum” w niejednym znaczeniu. 
Niekiedy przeciwstawiał go także owemu „porządkowi serca” : „Serce ma 
swój porządek; rozum ma swój, płynący z zasad i dowodów; serce ma in
ny”. Przeciwstawienie takie jednakże występuje tylko wtedy, gdy Pascal 
myśli o rozumie dyskursywnym, Kartezjańskim. Znika ono natomiast tam, 
gdzie chodzi o rozum jako władzę umożliwiającą zarazem refleksję nad 
sensem i wartościami, władzę pozwalającą rozpoznać siebie w świecie jako 
zadanie, nie zaś jako fakt, a także rozpoznać siebie jako podmiot moralny. 
„Jedynie własne uznanie i stały głos waszego, a nie cudzego rozumu, po
winien w was obudzić w iarę” 14. „Silmy się tedy dobrze myśleć — oto za
sada moralna” 15. Charakterystyczne zdanie: „Poddanie i użycie rozumu — 
oto na czym polega prawdziwy chrystianizm” 18 — zdaje się proponować 
rezygnację z absolutyzowania rozumu, podnoszenia go do rangi wartości 
bezwzględnej, na rzecz otwarcia go na transcendencję wartości etycznych,

12 Myśli, s. 211.
13 Myśli, s. 116.
11 Myśli, s. 114.
15 Myśli, s. 118.
16 Myśli, s. 202.
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związanych u Pascala jednoznacznie —• tak zresztą jak i u jansenistów — 
z Bogiem chrystianizmu. Ów „porządek rozumu” i „porządek serca” to ra
czej dwie strony tej samej władzy, których „sprzeczność” wzajemna ujaw
nia się tylko wtedy, gdy następuje absolutyzacja jednej z nich. W świetle 
takiej interpretacji zarówno ataki Pascala na rozum, jak i jego ciągłe od
woływanie się do rozumu stają się zrozumiałe. „To wystarczyłoby, gdyby 
rozum był rozumny. Jest nim na tyle, aby przyznać, że nie umiał jeszcze 
znaleźć nic pewnego; ale nie traci jeszcze nadziei, że do tego dojdzie: prze
ciwnie, bardziej niż kiedykolwiek żarliwy jest w tym szukaniu i dufa, że 
ma w sobie siły potrzebne do tej zdobyczy. Trzeba go tedy dobić; rozpa
trzywszy jego siły wedle skutków, rozważmy je same w sobie; zobaczy
my, czy ma jakieś kształty, jakieś sposoby zdolne pochwycić prawdę” 1?: 
„Człowiek nie działa według rozumu, który stanowi jego istotę” 1S. „Dwie 
skrajności: wykluczyć rozum, przyjmować tylko rozum” n.

Analogiczne sądy zdaje się wypowiadać Pascal także o uczuciach. I tu 
w pierwszej chwili widzimy sprzeczność myślową: jak pogodzić uznanie 
przez Pascala uczuć, miłości, namiętności za istotę ruchu, który jest życiem, 
z walką przeciw namiętnościom ludzkim, tak wyraźnie manifestowaną, gdy 
mówi o sławetnej rozrywce. Jednak nie ma tu chyba sprzeczności. Roz
rywka (divertissement) wydaje się być rzeczywiście funkcją namiętności, 
ale namiętności „oddzielonych”. Tak samo zresztą, jak wydaje się ona być 
funkcją rozumu „oddzielonego”. Oddzielonych od tego, co Pascal nazywał 
porządkiem serca, a może też „przyrodzoną bystrością”. To oddzielenie 
właśnie — zabsolutyzowanie albo namiętności, albo rozumu — implikuje 
negatywne wartościowanie rozrywki. Jedynie porządek serca, który moż
na by nazwać rozumem intuicyjnym, a może słuszniej rozumem miłości 
(mądrość) — wyznacza człowieka jako człowieka właśnie, a więc jako te
go, który jest podmiotem jedynej u Pascala moralności, czyli miłości Bo
ga. Ucieczka od podjęcia roli, jaką spełniać powinien ten podmiot wartoś
ciujący wszystko ze względu na sens i ostateczny cel życia — oto najwyż
sza niemoralność i jednocześnie cel rozrywki. „Ludzie, nie mogąc znaleźć 
lekarstwa na śmierć, nędzę, niewiedzę, postanowili — aby osiągnąć szczęś
cie — nie myśleć o tym ” 20. Pascal niejednokrotnie podkreśla odwagę i siłę, 
jakiej wymaga otwarte spojrzenie na siebie samego. Bo tym, o czym naj
pierw poucza nas próba takiego spojrzenia, jest stwierdzenie tragicznego 
konfliktu między możliwymi spełnieniami a pragnieniem wartości bezwzg
lędnych, prawdy pewnej, sensu. Uciec od tego pragnienia, usiłować prze
sunąć sens z życia samego na przedmioty — oto rozrywka: „Jedyna rzecz,

17 Myśli,  s. 91.
18 Myśli, s. 179.
19 Myśli, s. 27.
20 Myśli, s. 105.

14 A rchiwum  Hist. Fil. 22



210 Małgorzata Kępczyńska

która nas pociesza w naszych niedolach, to rozrywka, a wszelako to jest 
największa z naszych niedoli” 21. „Bieżymy bez troski w przepaść, pomieś
ciwszy przed sobą coś, co nam nie pozwala jej spostrzec” 22. Rozrywka jest 
funkcją strachu przed świadomą i odpowiedzialną konfrontacją ze sprzecz
nościami natury ludzkiej, a raczej sprzecznościami między dwiema natura
mi ludzkimi; „Bardzo się obawiam, że ta natura [wrodzona] jest sama tyl
ko pierwszym nawykiem, jak nawyk tylko drugą naturą” 23.

Tą pierwszą naturą ludzką, i naturą dobrą, jest natura nieskażona, 
przed upadkiem, którym był grzech pierworodny. Do tej natury należy się 
odwołać wyznaczając właściwy kierunek ludzkich usiłowań. Natura ta to 
człowiek nie podzielony, w komunii z Bogiem, bez sprzeczności spowodo
wanych grzechem pierworodnym, który dla Pascala jest grzechem pychy, 
samoubóstwienia człowieka („pożądliwości”), momentem, w którym „mię
dzy ciałem i duszą wszczęła się waśń, a jedno i drugie na równi popadło 
w niezgodę z Bogiem” 2I. Ze sprzeczności tych zrodziła się rozpacz. Wynika 
ona z nieciągłości, rozproszenia, przepaści między myślą a przeżyciem, 
między myślą a wolą, między rozumem a namiętnościami, mówiąc słowa
mi Pascala.

Jeżeli rzeczywiście Pascal w Prowincjałkach  jest „inny” niż w M yś
lach, to różnica polega głównie chyba na tym, iż w Myślach  zobaczył i doś
wiadczył możliwości rozpaczy i bezsensu. Odtąd sens życia ludzkiego jawi 
mu się jako zadanie przezwyciężenia za wszelką cenę niezgody między cia
łem a duszą, namiętnościami a rozumem, jako zadanie osiągania jedności 
w wysiłku godzenia tego, co sprzeczne. Określenie płaszczyzny realizo
wania tego wysiłku wiązać trzeba również z kluczowymi dla problematy
ki Myśli kategoriami nieskończoności i całości. Kategorie te pełnią istot
ną funkcję zarówno w epistemologicznych rozważaniach Pascala, jak rów
nież w tych, które dotyczą problematyki etycznej. Pierwsze z tych roz
ważań służą jako punkt wyjścia dla drugich. W tej „podwójnej” roli kate
gorii całości i nieskończoności upatrywać możemy źródło większości para
doksów Pascala (ale nie absurdu, jeśli właśnie podwójność tę uwzględ
nić).

Mówiąc o nieskończoności w świecie fizycznym, Pascal kładzie nacisk 
na bezsilność człowieka w zakresie ogarnięcia rozumem całości wszech
świata: „Ostatecznie bowiem, czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością 
wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości: ośrodkiem między 
wszystkim a niczym. Jest nieskończenie oddalony od rozumienia ostatecz
ności; cel rzeczy i ich początki są dlań na zawsze ukryte w nieprzeniknio-

21 Myśli, s. 106.
22 Myśli, s. 107.
23 Myśli, s. 73.
24 R ozpraw y i listy, s. 265.
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nej tajemnicy; równie niezdolny jest dojrzeć nicości, z której go wyrwano, 
jak nieskończoności, w której go pogrążono” 25. Ograniczoność rozumu tu  
właśnie dla Pascala ujawnia się najwyraźniej: „wszelako niemniej zdat- 
ności potrzeba, aby dojść do nicości, co do wszystkiego; do obu tych rze
czy potrzebna jest zdatność nieskończona: zdaje mi się, że kto by pojął 
ostateczne pierwiastki rzeczy, mógłby też dojść do poznania nieskończo
ności. Jedno zależy od drugiego i jedno prowadzi do drugiego. Te skraj
ności dotykają się i jednoczą właśnie dlatego, że są tak odległe,i znajdują 
się w Bogu, i tylko w Bogu” 26. I stąd pojawienie się sławnego wyznania: 
„Wiekuista cisza tych nieskończonych przestrzeni przeraża mnie” 27. Albo
wiem dla rozumu dyskursywnego nie ma przejścia od porządku skończo- 
ności do porządku nieskończoności. Przepaść zaś między tymi dwoma po
rządkami zwiększa się jeszcze, gdy próbujemy zrozumieć istotę Boga: 
„Znamy istnienie nieskończoności, a nie znamy jej natury, ponieważ ma 
ona rozciągłość jak my, ale nie ma granic, jak my je mamy. Ale nie zna
my ani istnienia, ani natury Boga, ponieważ nie ma on ani rozciągłości, ani 
granic” 28.

Wydawałoby się więc na pozór, że Pascalowi łatwiej było rozprawiać
o nieskończonościach fizyczno-matematycznych niż o Bogu. A jednak jest 
przeciwnie. Nieskończoności fizyczne przestrzeni i czasu tylko go przera
żają, krańcowości natury, jak mówił, „umykają nam, a my im”; „Jedność 
dodana do nieskończoności nie pomnaża jej ani o włos, tak jak stopa do
dana do nieskończonej miary. Skończoność unicestwia się w obliczu nie
skończoności i staje się czystą nicością. Tak nasz duch w obliczu Boga; 
tak nasza sprawiedliwość wobec sprawiedliwości boskiej” 29; „Mniejsza jest 
dysproporcja między sprawiedliwością naszą a boską, niż między jednoś
cią a nieskończonością” 30. Co zaś do „nicości” człowieka Pascalowskiego, 
to posiada ona również dwa aspekty: czym innym jest nicość człowieka 
w porządku świata natury, czym innym w porządku moralnym, także 
ewokowanym przez ideę nieskończoności. Charakteryzując sytuację ludzką 
w porządku natury i w porządku egzystencjalnym Pascal rozumuje raczej 
na zasadzie analogii niż dedukcji; nie zakłada stosunku wynikania, które to 
założenie tak często mu się zarzuca31. Najważniejsze znaczenie, jakie na

25 Myśli, s. 53.
26 Myśli,  s. 55.
27 Myśli, s. 62.
28 Myśli,  s. 193.
28 Myśli,  s. 193.
30 Myśli, s. 193.
31 Por. L. Kołakowski, Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynom ie wolności  

w  filozofii Spinozy,  Warszawa 1958, s. 177: „Niepokojące pytanie Pascala: Qu’est-  ce 
qu’un hom m e dans l’infini? staje się w umyśle jansenisty dręczącą obsesją ludzkiej 
małości i źródłem bolesnego przerażenia, w  którym człowiek uświadamia sobie swo-

14»
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daje pojęciu nieskończoności, wiąże się z jej sensem moralnym. Człowiek 
jest stworzony do nieskończoności i pragnie nieskończoności. Pragnienie 
i nieskończoność wskazują na jedną i tę samą rzecz: na dążenie człowieka 
do wykroczenia poza siebie, do „projektowania” siebie na absolut. Taki 
chyba sens mają słowa: „człowiek nieskończenie przerasta człowieka”. 
Nieskończoność jest w człowieku, bo jest w nim pragnienie. I jedynie to 
pragnienie zdaje się dla Paskala otwierać etyczny wymiar życia ludzkie
go, więc wymiar, gdzie wszakże człowiek nie jest sam. Wymiar ten zakła
da obecność drugiego człowieka, czy raczej drugiej „osoby”. Ale Pascal, 
i to mają mu do zarzucenia wszyscy niemal obrońcy autonomii człowieka, 
zawęził w zasadzie tę konieczną, jeśli poruszamy się w wymiarze etycznym, 
relację z Drugim do relacji: pojedynczy człowiek — Bóg. Pamiętając o sy
tuacji społecznej czasów, w których wypadło żyć Pascalowi, rozumieć moż
na ten jego wybór. Nie widział możliwości realizowania absolutnych w ar
tości moralnych w płaszczyźnie społecznej i historycznej. Stąd Pascalowska 
analiza życia społecznego tak przypomina koncepcję Hobbesa o naturze 
ludzkiej i społeczeństwie 32.

Stąd też zapewne ów brak zrozumienia dla historii — choć bieg czasu 
istotny jest dla poznania: „Dlatego też, na mocy szczególnego przywileju, 
nie tylko każdy człowiek z osobna doskonali swe umiejętności, ale i wszys
cy ludzie pospołu czynią postępy w naukach, w miarę jak świat się sta
rzeje,- [...] toteż na szereg pokoleń, następujących po sobie w ciągu wieków, 
można by patrzeć jako na jednego człowieka, który nigdy nie umiera 
i nieustannie bogaci swą wiedzę” 33. Czas poznania i nauki ■— to czas obcy 
człowiekowi, niezrozumiały w swojej nieskończoności w przeszłość i przy
szłość. Czas ten — trwanie elementów poznanych świata — jest trwaniem 
martwym. Jest to suma rzeczy i stanów nieruchomych, w których nie ma 
już ani zmian, ani ruchu ducha ludzkiego: „albowiem zarówno nasza pa
mięć, jak i nauki, które ona przechowuje, są jedynie ciałem bezwładnym 
i judejskim, dopóki są pozbawione ducha, co je ożywia” 34.

Nieskończoności takiego czasu ani nieskończoności przestrzennej nie 
jesteśmy w stanie uchwycić, chwytamy tylko „ograniczone jednostki” na
szej pamięci. Wymyka nam się również ciągłość naszego życia, ponieważ
ją obcość wobec przyrody i nicość wobec Boga; zgroza nieskończoności ma nas 
uzdolnić do przejęcia się poczuciem nicości wszystkiego co skończone i doczesne, do 
przeciwstawienia ludzkiej małości — bogu, do swego rodzaju ascetycznego eskapiz- 
mu; niezrozumiała nieskończoność świata przeobrazić się ma we wnętrzu człowieka 
w trwogę i rozpacz, wobec których jedynym ratunkiem jest ucieczka w  nieskończo
ną otchłań boga i jego miłosierdzia”.

32 J. S. Spink, L ib er tyn izm  f rancuski od Gassendiego do Voltaire’a, Londyn 1960, 
s. 99.

33 R o zp ra w y  i listy, s. 58.
31 R ozpraw y i listy, s. 252
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nie jesteśmy w stanie ująć ruchu, który, zdaniem Pascala, tkwi u podstaw 
zarówno wszelkich zdarzeń, jak i myślenia samego. Nie możemy ująć nic 
z tego, co zapewniałoby tożsamość istnienia i myślenia (jeszcze jeden dowód 
jak bardzo Pascal tkwił w kartezjanizmie). Ten proces wytoczony czasowi 
rozwinie po stuleciach Bergson. Dla Pascala czas prawdziwie ludzki nie 
jest czasem poznania naukowego. Czas ludzki jest czasem przeżywanym 
i czasem skończonym, bo życie człowieka jest skończone, jest w każdym 
momencie naznaczone piętnem nieuchronnej śmierci. Czas nauki natomiast 
jest nie przeżywany, lecz rozumiany i pamiętany; jest to nieskończony czas 
matematyki. Ale i czas człowieka domaga się ciągłości, choć naznaczony jest 
kresem: „Ostatni akt jest krwawy, choćby i cała sztuka była i najpiękniej
sza; gruda ziemi na głowę i oto koniec na zawsze” s5.

Czas ludzki niesie sprzeczność: ruch będący samą istotą życia zagraża 
jednocześnie przeżyciu ciągłości i jedności, które — jak można przypusz
czać — są dla Pascala niezbędne w dążeniu do przezwyciężenia czasu skoń
czonego. Ruch ten bowiem ustanawia jednocześnie nieciągłość momentów 
życiowych. Powstaje zatem napięcie między nicością, to jest rozproszeniem 
na składniki arytmetycznej sumy przeżyć, a istnieniem, czyli uchwyceniem 
zmiany w samym ruchu. Umysł jest wyprzedzany przez swoją czynność: 
„Chciałem zapisać myśl, która mi uleciała; piszę zamiast tego, że mi ule
ciała” 30. Umysł dyskursywny nie jest w stanie pokonać przepaści między 
własnym działaniem a wiedzą o tym działaniu, nie jest w stanie uchwycić 
teraźniejszości, która o tyle jest najważniejsza, że jest właśnie przejściem 
między przeszłością a przyszłością. Tymczasem nie chwytając jej nie 
chwytamy także jej związku z przyszłością, a właśnie przez przyszłość czło
wiek usiłuje określać teraźniejszość. W ten sposób próbująca określić się 
przez przyszłość i umykająca w przeszłość bez naszego udziału teraźniej
szość — znika 37. Oto nicość — nieokreśloność człowieka: „Tak więc nie 
żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć” ss. Nieustanna groźba nicości mo
ralnej pojawia się każdorazowo w negatywnym, można powiedzieć, olś
nieniu, że jedynie teraźniejszość łączy nas z wiecznością, a jednocześnie 
człowiek nieustannie rzutując siebie w ziemską przyszłość, unicestwia ową 
teraźniejszość, a więc i wieczność; ową wieczną teraźniejszość. W pewnym 
sensie Pascal kontynuuje znane nam rozważania Augustyna o czasie: 
„Ale te dwa czasy, przeszły i przyszły, jakże są: kiedy przeszłego już nie 
ma, a przyszły jeszcze nie jest. Czas teraźniejszy, jeżeliby nieustannie był 
obecnym i nigdy nie upływał w przeszłość, już by nie był czasem, ale

35 Myśli, s. 107.
86 Myśli,  s. 65.
37 G. Poulet, Pascal, w: Antologia współczesnej k r y ty k i  li terackiej w e  Francji , 

Warszawa 1974, s. 124—153.
38 Myśli, s. 86.
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wiecznością. Jeżeli więc teraźniejszy, aby czasem był, dla tego staje się, że 
przejść ma do przeszłości, jakże mówić możemy, że to jest, co być inaczej 
nie może, jedynie pod tym warunkiem, że zaraz nie będzie? Możemyż te
dy prawdziwie mówić, że jest czas, czyliż by właściwie mówić nie nale
żało, że dąży, aby go nie było?” 39.

To, co było dla Augustyna opisem, dla Pascala staje się egzystencjal
nym dramatem. Wieczność, której Augustyn oczekuje w Bogu, dla Pas
cala staje się postulatem życia człowieka, wynikającym z istoty tego ży
cia tutaj i nie mogącym się tu zrealizować, realizującym się jako doczes
na „nicość”. W tej właśnie szczelinie między przeszłością a przyszłością, 
w szczelinie, która jest przepaścią wchłaniającą najważniejszą dla człowie
ka teraźniejszość, jest miejsce jedyne na moralność. To jest właśnie „prze
strzeń moralna” Pascala, unieważniająca przerażającą przestrzeń nieskoń
czoności fizycznej. Ale i ta jest nieskończonością, jest naznaczona przera
żeniem — człowiek, który w tej sytuacji konstytuuje się jako podmiot mo
ralny, nie zna ani istnienia, ani natury Boga. Zna jedynie swoją tęskotę za 
szczęśliwą nieskończonością Boga.

Dążenie Pascala do uchwycenia jedności czasu i bezczasu, teraźniej
szości będącej wiecznością i zarazem ruchem czystym, wyznacza sposób, 
w jaki poszukiwał odpowiedzi na pytanie o najwyższą wartość moralną —
0 sens życia. Dla Pascala, jak już powiedzieliśmy, utożsamiały się one z Bo
giem 40. Ale samo żądanie odpowiedzi domagało się usprawiedliwienia.
1 tak rodzi się zakład. Byłby to zakład o istnienie jej jedności absolutnej, 
do której dążąc człowiek dążyłby do jedności własnej. Aby nadać sens 
temu dążeniu, trzeba założyć istnienie celu, chociaż go nie znamy, chociaż 
jest ukryty tak samo, jak ukryty jest przed nami sens i wartość naszego 
istnienia. Zakład o Boga byłby więc zakładem o własne nasze 
istnienie otwierające się na nieskończoność wartości etycznych. I tak na
leży rozumieć piękne zdanie Miłosza z wiersza o Pascalu:

A jeżeli Pascal nie został zbawiony 
[.••]
Umysł ludzki jest wspaniały, usta potężne,
i wezwanie tak wielkie, że musi otworzyć się Raj.

(Po z iem i naszej)

Pascal zakłada się o miłość między Bogiem osobowym a człowiekiem. 
Człowiek bowiem dopiero odnosząc się do celu, jakim jest Bóg, może okreś
lić swoją naturę: i tę prawdziwą, będącą źródłem i celem zarazem, i tę, 
która jest stanem faktycznym. „Człowiek tak dalece nie wie, co to Bóg, 
że nie wie nawet, co to on sam. I wstrząśnięty do gruntu widokiem włas
nego stanu, śmie mówić, iż Bóg nie może go uczynić zdolnym do obcowania

39 Augustyn Aureliusz, Wyznania,  XI, XIV, 322.
40 Por. G. Ronnet, Pascal et l’hom m e moderne,  Paryż 1963, s. 92—93.
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z Nim! Czemu myśli, że Bóg nie może dać się poznać i pokochać, będące
mu z natury zdolnym do miłości i poznania” 41. Poznawanie Boga utożsa
mia się z poznawaniem człowieka. Bóg chrześcijański jest taki sam jak 
człowiek — ukryty, a dający się poznawać. A więc wartość absolutna — 
boska wieczność, tożsamość czasu i bezczasu, jedność wszelkich przeci
wieństw — jest dana. Jest dana jako szczęśliwa przeszłość bez grzesznego 
świata Raju i zarazem jako cel — zjednoczenie sę z Bogiem w raju, do 
którego teraz już tylko poprzez śmierć jest droga. Jest to jakby Pawłowa 
dialektyka: „Głupi! Co ty siejesz, nie bywa ożywiono, jeśli pierwej nie 
obumrze” 42.

Ale jeśli motyw „życia po śmierci”, z momentem śmierci jako etapem 
drogi do Boga, łączy Pascala z myślicielami wczesnego chrześcijaństwa, 
różni go od nich zasadniczy akcent, jaki kładzie on na uczestnictwie w świe- 
cie nie jako na efemerycznym etapie człowieka, lecz jako na jego niezby
walnej sytuacji. Do tej właśnie sytuacji zdaje się odnosić znane zdanie: 
Nous sommes embarqués  (co dosłownie można przetłumaczyć: Odbiliśmy 
już od brzegu; lub — przenośnie — Stało się) 43. Pascalowska wizja człowie
ka zawiera ten bardzo istotny moment, bez którego nie można by jej naz
wać wizją całościową. Rodzi się ze świadomości, że człowiek jest w świecie 
i żyjąc w świecie musi określić wartość i sens swojego życia. Przy tym 
określanie to ma przebieg dynamiczny. Człowiek w świecie ustawicznie 
usiłuje przekroczyć świat i siebie samego dla celu niepewnego i odsuwa
jącego się ciągle. Zakład o istnienie Boga jest jednocześnie zakładem o kie
runek i sposób odnajdywania sensu poprzez uczestnictwo w wartościach 
absolutnych, które uzyskujemy poprzez miłość do Boga. Człowiek w świe
cie pragnie sensu, choć sens ten ciągle wymyka mu się. Jest to podmiot 
moralny tragiczny — absolutne wartości moralne nie dają się realizować, 
ale on musi w najwyższym wysiłku zmierzać do ich realizacji. Samo prag
nienie realizacji zdaje się potwierdzać istnienie celu. Każda chwila, każ
da rzecz powinna być wartościowana ze względu na niepewny i niewi
dzialny nigdy cel: „Wszystkie nasze uczynki i myśli muszą iść różnymi 
drogami, wedle tego, czy mamy się spodziewać dóbr wiekuistych, czy 
nie” 44. Ale nawet pamięć o tym celu, nawet takie wysokie wartościowa
n ie — nie unicestwia tragedii. Tragedia jest nieodłącznym aspektem eg
zystencji. Nie mamy wyboru między błędem a prawdą — nie znamy boskiej 
oceny uczynków ludzkich. Mamy raczej do czynienia z wielością prawd 
sprzecznych i wszystkie trzeba brać pod uwagę. Dlatego wartość i mądrość 
Ewangelii tkwi dla Pascala w jej „niejednoznaczności”, w jej sprzecznoś

41 Myśli, s. 211.
42 Sw. Paweł, List p ierw szy  do Koryntian,  XV, 36.
4S T. Żeleński-Boy tłumaczy ten zwrot: „jesteśmy zmuszeni” (Myśli, wyd. cyt.).
44 Myśli, s. 139.
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ciach. Dzięki temu ukazuje ona prawdę o naszym stanie, prawdę o czło
wieku. Zdaje się, że dla Pascala jedynym wyborem między dobrem a złem 
był wybór między egzystencją świadomą własnej tragedii i nieświadomą 
jej, między wysiłkiem szukania prawdy absolutnej lub rezygnacją z tego 
wysiłku: „Są trzy rodzaje osób: jedne, które służą Bogu, znalazłszy go; 
drugie, które silą się go szukać, nie znalazłszy; inne, które żyją nie szu
kając go, ani nie znalazłszy. Pierwsi są roztropni i szczęśliwi. Ostatni 
szaleni i nieszczęśliwi; owi pośrodku są nieszczęśliwi i roztropni” 4S.

Specyficznie ujmując problem czasu formułuje Pascal postulat dzia
łania tak, „jak gdyby każdy czyn, każdy akt był wyjątkowy”, wyrwany 
z „kontekstu życia w świecie”, odniesiony tylko do wieczności. Zdaniem 
Goldmanna, tu leży źródło tragiczności myśli moralnej Pascala. Ale stano
wi o niej także świadomość nieustannego staczania się człowieka do bytu 
tylko empirycznego, niepewność „pewności” Boga, widzenie siebie po innej 
stronie niż Bóg, a Boga po innej stronie niż człowiek. Dzieje się tak na 
skutek zarówno pozytywnego, jak i negatywnego absolutyzowania sie
bie — radykalnego rozdzielenia transcendencji i immanencji. A dążeniem 
Pascala było ukazać swoistą jedność ich obu w człowieku. Dlatego pisze: 
„Ja jest w strętne” 46, a jednocześnie: „Szczęście nie jest ani poza nami, 
ani w nas, jest w Bogu — i poza nami, i w nas” 47. Dlatego też dla Pascala: 
„prawdziwa natura człowieka, jego prawdziwe dobro i prawdziwa cnota, 
i prawdziwa religia, oto rzeczy, których poznanie jest nierozłączne” 48. 
Ale poznanie to jest innego rodzaju niż naukowe. Jest to poznanie przez 
miłość, przez akt serca — przez pragnienie zjednoczenia się z nad-osobą, 
jaką jest Bóg. Dlatego również dla Pascala życie etyczne manifestuje się 
szczególnego rodzaju działaniem. Dotyczy ono egzystencjalnego, nie histo
rycznego życia człowieka. Sprzeczności ujawniające się w świecie i życiu 
ludzkim dostępują tylko momentalnych syntez w ścisłym powiązaniu z do
świadczeniami egzystencji: „Wyjść z pośrodka to znaczy wyjść z ludzkości. 
Wielkość duszy ludzkiej polega na tym, aby umieć się w nim trzymać. 
Nie tylko wielkość nie zasadza się na tym, aby zeń wyjść, ale wręcz po
lega na tym, aby zeń nie wychodzić” 49. Oto przyczyna, dla której odpowiedź 
Pascala na pytanie dotyczące znaczenia „życia w świecie”, a więc i życia 
nauki, nigdy nie mogła być jednoznacznie negatywna. Wiedza, jeśli tylko 
nie staje się oderwana od refleksji nad nią, ma również znaczenie podmio- 
totwórcze; dzięki niej zwiększa się zdolność człowieka do autorefleksji 
(„ćwiczenie umysłu”). Jest to jakby pierwszy stopień konstytuowania się

45 Myśli,  s. 151.
46 Myśli,  s. 79.
47 Myśli, s. 164.
48 Myśli, s. 181.
49 Myśli, s. 134.
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podmiotu ludzkiego jako wierzącego i wartościującego — podmiotu mo
ralnego.

Wszystkie drogi do wiary: rozum, zwyczaj, natchnienie, prowadzą do 
osiągnięcia zdolności rozpoznawania łaski. Ona jedynie może zapewniać 
jedność i ciągłość naszemu życiu. Łaska nie jest dana trwale, ale może 
być dawana ciągle na nowo i jedynie tak bywa dawana, pod warunkiem 
nieustannego wysiłku utrzymywania świadomości celu ostatecznego i wy
siłku działania tylko ze względu na ten cel. Szczęśliwą możliwość łaski 
zapewnia wyłącznie chrystianizm. Pascal dowodzi bez przerwy, że właś
ciwy kierunek w życiu nadaje jedynie wiara — ciągle ponawiany zakład
0 Boga chrześcijan, o moralność Ewangelii. Tę postawę Pascala można wy
jaśniać dwojako. O jednym wyjaśnieniu — socjologiczno-genetycznym
1 historycznym — wspomnieliśmy już. Drugie odsyła do kwestii charak
terystycznych dla teologii katolickiej. Istotą bowiem myśli moralnej Pas
cala jest problem jednostki i jej podmiotowości, więc myśl ta może się 
rozwijać tylko w zgodzie z religią mówiącą o Bogu osobowym, a takim 
jest Bóg religii chrześcijańskiej. Warto pamiętać, jak szczególnie podkreś
lał Pascal wagę osoby Chrystusa: „Znamy Boga tylko przez Chrystusa, 
ale i siebie samych poznajemy tylko dzięki Niemu. Jedynie przez Chrystu
sa poznajemy życie i śmierć. Z daleka od niego nie wiemy, ani czym jest 
nasze życie, ani nasza śmierć, ani Bóg, ani my sami. Tak więc bez pomocy 
Pisma, którego jedynym przedmiotem jest Chrystus, niczego nie znamy
i napotykamy jedynie ciemności i nieład w naturze Boga i we własnej na
turze” 50. Jeśli uznać tajemnicę Wcielenia, to Chrystus jest pokonaniem 
dystansu między Bogiem i człowiekiem. „Logika” Chrystusa staje się więc 
jakby filozoficznym uzasadnieniem zakładu. Z tego punktu widzenia za
kład byłby po prostu postulatem „chrystusowości” każdego człowieka: 
„Ale ponieważ nie możemy kochać tego, co jest wewnątrz nas, trzeba ¡ko
chać istotę, która by była w nasf a która by nie była nami; i to jest praw
dą dla każdego z ludzi. Otóż jedynie istota powszechna jest taką. Królestwo 
boże jest w nas; dobro powszechne jest w nas, jest nami i nie jest nami” 51. 
Późniejszy paradoks Kierkegaarda — paradoks absolutnej różnicy mię
dzy Bogiem a człowiekiem — znajduje uzasadnienie tylko w S tarym  Tes
tamencie.

Dążenie człowieka „ku istocie, która jeszcze nie jest nim”, „choć jest 
w nim” — stanowi najgłębszą podstawę Pascalowskiego określenia istoty 
podmiotu ludzkiego, mogącą uzasadnić możliwość uczestnictwa w w ar
tościach. Każda wartość, do której człowiek dąży, jest dążeniem ku niemu 
samemu, ale przeistoczonemu przez tę wartość. Dążenie do Boga można

50 Myśli,  s. 321.
61 Myśli,  s. 317.
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u Pascala odczytać jako manifestację wolności ,,ku”, bez której problem 
wartości moralnych nie mógłby być postawiony. Zakład i dążenie do w ar
tości są więc elementami komplementarnymi. W tym sensie do Pascalows- 
kiej koncepcji podmiotu ludzkiego daje się odnieść słowa jednego z naj
wybitniejszych etyków naszego wieku Maxa Schelera: „Człowiek to isto
ta, której sam sposób bycia jest jeszsze otwartą decyzją, co do tego, czym 
on chce być i stać się” 52.

Małgorzata K ępczyń ska

L’HOMME CACHÉ DE PASCAL 

R é s u m é

Cet article est consacré à la conception Pascalienne de l’homme, que l’auteur vise 
à présenter dans la perspective de son opposition contre la conception strictement ra
tionaliste de Descartes. Chez Pascal, dit-elle, le fait même d’avoir posé les questions 
fondamentales concernant le sens profond de l’existence humaine s’identifiait, au 
sein de la pensée du XVIIe siècle, avec une lutte contre la séparation cartésienne 
de la conscience et de la réalité, contre la réduction de la conscience à la raison dis
cursive. Ce n’est qu’au prix de cette lutte, sem ble-t-il, qu’il était possible de 
sauver la totalité irréductible de la personne humaine et de son existance en tant que 
sujet moral. C’est dans cette protestation même que trouve son origine la conscience 
tragique de Pascal, conscience de la nécessité qui aboutissait inévitablement à l’éta
blissement de l’„ordre du coeur”, différent de celui de la raison, „puisque le coeur 
a ses raisons que la raison ne connaît pas”. Cette conscience tragique était également 
la source de la méthode dialectique de Pascal dont il se servait pour des fins scien
tifiques et morales. Sa pensée morale a acquis sa pleine importance par le fait m ê
me que le philosophe concentrait son attention principale sur le problème du sta
tus cosmique de l’homme et de l’essence de l’humain; le problème de l ’individu en 
tant que tel et de la subjectivité humaine. Cette perspective incitait Pascal à cher
cher la réponse à la lumière de l ’existence humaine. C’est avec une force d’expression 
toute particulière qu’il insista sur le fait que l’homme se trouvait donné à lui-même, 
engagé, submergé dans le monde: l’homme est dépourvu de tout point de vue, de 
toute intelligibilité extérieurs, et, de ce fait, il est condamné à déterminer lui-même 
le sens profond du monde et de sa propre vie. Il est donc pour lui-même une tâche 
infinie à jamais. La raison et la foi sont, l ’une et l’autre, des puissances humaines 
qui rendent possible la réflexion sur le sens caché et les valeurs en permettant 
à l’homme de s’engager dans le monde des valeurs morales, d’y participer. Il paraît 
que dans un tel contexte Pascal se réfère à la fameuse formule de saint Augustin: 
„Si vous ne commencez par croire, vous ne sauriez comprendre”, mais que, selon 
sa méthode dialectique, il effectue en même temps le renversement de cette maxime.

52 Cyt. za M. Janion, Tragizm,  w: R om antyzm . Rewolucja. M arksizm,  Gdańsk 
1972, s. 15.
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Chez lui, les liens étroits entre la foi et la morale trouvent leur explication aussi bien 
dans la situation sociale et politique de son temps, que dans sa vision particulière 
de l’homme en tant qu’un être aspirant à l’infini. En partant de cette aspiration hu
m aine— qui seule peut situer la vie à un rang moral — Pascal présuppose l’existen- 
d’un Autrui qui ne peut être autre que Dieu personnel. Aussi, le Christ est, dans 
ce plan, la réalisation même du parcours par la distance séparant l ’homme et Dieu, 
et c’est ainsi que le fameux „pari” pascalien serait forcément le principe de la qua
lité christianique de l’homme, un pari où l’enjeu serait constitué par la possibilité de 
cette qualité. Le pari lui-même ne liquide pas le tragique de la nature humaine, pas 
moins qu’il n’élimine pas les contradictions ni la nature inévitable du mal. D’autre 
part cependant, il offre la possibilité d’une tentative consciente et toujours renouvelée: 
celle de dépasser la nature tragique de l’homme par l’amour humain du Dieu person
nel. De plus, cet amour n’est chez Pascal qu’un genre de l ’amour de soi bien compris 
et, en tant que tel, c’est là un amour qui devient pour l ’homme la valeur morale 
suprême.


