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Wiesław Gromczyński

Pascal: wiara, fanatyzm, tolerancja

W myśli nowożytnej, poczynając od M ontaigne’a, poprzez Locke’a, H um e’a 
i później filozofów Oświecenia wysuwano niejednokrotnie tezę, że przekona
nie ludzi o posiadaniu przez nich obiektywnie ważnej prawdy absolutnej 
prowadzi do form ow ania się postaw  fanatycznych, związanych z pokusą 
narzucania, choćby siłą, własnych przekonań ludziom o innych poglądach. 
H istoria dostarcza m nóstw o przykładów  takich fanatycznych zachowań. Z d ru 
giej jednak strony, historia uczy także, iż żarliwej wierze w absolut Boski 
przejawiający się w bezwarunkow o ważnych prawdach i prawach m oże tow a
rzyszyć postaw a um iaru i tolerancji wobec ludzi wierzących inaczej. Opis 
ewangeliczny przekazuje nam przykłady obu postaw  w osobie Szawła z Tarsu 
i jego nauczyciela Gamaliela. Szaweł był fanatycznym  prześladowcą chrześcijan 
„pałającym  nienawiścią i chęcią m ordow ania uczniów P ana” 1. W Dziejach 
Apostolskich czytamy, że Paweł przemawiając do wzburzonego tłum u tak 
mówił o sobie: „[...] wychowałem się tutaj, w tym mieście, u stóp Gamaliela. 
Otrzymałem staranne wykształcenie w ojczystym Prawie. Byłem tak gorliwy 
w służbie Bożej, jak  wy dziś jesteście. Prześladowałem wyznawców tej nauki 
głosując za karą śmierci, zakuwałem w kajdany i wtrącałem do więzienia 
mężczyzn i kobiety”2. Także w innym fragmencie Dziejów Apostolskich Paweł 
daje wyraz swemu religijnemu fanatyzmowi: „Bez opam iętania i um iaru 
prześladowałem ich w okolicznych m iastach”3.

1 Dzieje Apostolskie, 9, 1, Poznań 1994.
2 Ibidem , 22, 3-4.
3 Ibidem , 26, 11.
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Zupełnie inna od Pawłowej była postaw a Gamaliela. Gamaliel -  wybitny 
w owym czasie nauczyciel judaizm u, był umysłem szeroko otwartym  na inne 
poglądy; podobno zezwalał swym uczniom na czytanie klasycznej literatury 
greckiej. Żarliwie chronił prawdy judaizm u będąc zarazem tolerancyjnym  wobec 
ludzi o innych przekonaniach. On to, jak  twierdzi au tor Dziejów Apostolskich, 
ocalił A postołów  głoszących nowinę o Jezusie-Zbawicielu przed ukam ienow a
niem, uspokajając wzburzony tłum słowami: „Zastanówcie się, zanim postano
wicie uczynić coś z tymi ludźmi [...] mówię wam, zostawcie tych ludzi i zwolnijcie 
ich. Jeżeli to  jest wymysł czy dzieło czysto ludzkie, rozpadnie się, a jeżeli pochodzi 
od Boga, nie zdołacie go zniszczyć, a może się okazać, że walczycie z Bogiem”4. 
Interwencja G am aliela uchroniła A postołów  przed samosądem tłumu.

Z powyższej opowieści o Szawle i Gamalielu wynika, że w obrębie podobnej 
głębokiej wiary jednostki w posiadanie przez nią jedynie słusznych poglądów na 
to, co jest Boską Prawdą, występuje zróżnicowanie postaw na fanatyczną 
i tolerancyjną.

U Pascala w różnych okresach jego życia dom inuje bądź nastawienie 
fanatyczne bądź tolerancyjne. Zadaniem , jakie stawia sobie au to r tego artykułu, 
jest wykazanie, iż m imo zachow ania przez Pascala do końca życia wysokiej 
żarliwości religijnej, m imo konsekwentnego angażowania się Pascala w obronę 
podstawowych prawd chrześcijańskich, uważanych przez niego za prawdy 
absolutne -  bezwarunkow e, stosunek Pascala do „herezji” i „heretyków ” 
przeszedł znaczącą ewolucję, krystalizując się w postawie wolnej od elementów 
jego m łodzieńczego fanatyzm u. N a przykładzie wybranych wątków biografii 
i myśli Pascala pokazuję, jakie okoliczności miały wpływ na oczyszczenie jego 
absolutystycznych poglądów z elementów fanatyzm u. Nic były to czynniki 
działające jednorazow o, lecz tworzyły one proces, w którym  Pascal uczestniczył 
swym intelektem , sercem, czynnym włączeniem się w ideowe spory epoki, wśród 
których kontrow ersje wokół jansenizm u wysunęły się na pierwszy plan.

I. Droga Pascala do jansenizmu

W edle opinii siostry Pascala Gilberty Perier, wyrażonej w biografii pt. La vie 
de Pascal, Błażej Pascal był od dzieciństwa wychowywany w duchu szacunku 
dla religii i w przekonaniu, że „Pism o św. jest wiedzą nic umysłu, lecz wiedzą 
serca i jest zrozum iałe tylko dla tych, którzy m ają serce prawe, podczas gdy 
wszyscy inni znajdują w nim tylko ciemności”5. T oteż m łody Pascal nigdy nie

1 Ibidem, 5, 35, 38-39.
5 G. Perier, Im  vie de Pascal (I.re version. Tekst napisany pod koniec 1662 r.; pierwsze wydanie 

w 1684 r.). W: B. Pascal, Oeuvres Completes I, texte etabli par Jean Mesnard, Desclee de Brouver 
1964, s. 582.
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ulegał, jeśli wierzyć Gilbercie Perier, pokusom  libertynizmu i poddania religii 
osądowi rozum u. Jego ojciec wpoił m u „maksymę, że wszystko, co jest 
przedmiotem wiary, nie może być przedm iotem  rozum u”6. Sam Pascal wyraził 
to przekonanie w Przedmowie do Traktatu o próżni, k tó ra powstała praw 
dopodobnie w 1651 roku. Pisał tam: „Zasady teologii należą bowiem do 
porządku wyższego niż n a tu ra  i rozum; umysł człowieka jest zbyt słaby, by doń 
dotrzeć o własnych siłach i m oże osiągnąć tę wiedzę wyższą tylko wówczas, gdy 
go wspom aga wszechmocna nadprzyrodzona siła7.

W ażną d a tą  otw ierającą okres zwrócenia się Pascala ku jansenizmowi był 
rok 1646. Okoliczności zewnętrzne pobudzające m łodego Pascala do zaintere
sowania się dziełami jansenistów  były przypadkowe. Ojciec Błażeja Etienne 
Pascal złamał nogę i był leczony przez dwóch jansenistów , którzy przez trzy 
miesiące mieszkali w dom u Pascalów opiekując się ofiarnie chorym. „Cały dom
-  pisze G ilberte Perier -  m iał korzyść z pobytu w nim tych dwóch panów. Ich 
budujące rozmowy oraz dające się obserwować ich dobre życie wzbudziły 
w moim ojcu, w m oim  bracie, mej siostrze pragnienie, by poznać książki,
o których sądzono, że służyły im do osiągnięcia tego stanu. W ten sposób zaczęli 
poznaw ać dzieła Janseniusza, Saint-C yrana i pana A rnoulda oraz inne pisma, 
którym i (byli zbudow ani)”8. Takie były okoliczności tzw. pierwszego na
wrócenia Pascala w 1646 roku, po którym Pascal, wedle G ilberty Perier, dużo 
się m odlił i czytał z wielkim zapałem Pismo św. z kom entarzam i. W pojony m u 
w dzieciństwie szacunek dla religii chrześcijańskiej przeobraził się w „płom ienną 
miłość wrażliwą na wszystkie prawdy wiary: na te, k tóre wymagają podporząd
kow ania umysłu i te, które wym agają ich praktykow ania w m oralności 
wieńczącej każdą religię -  a ta  miłość prowadziła go do nieustającego wysiłku, 
by zniszczyć wszystko to, co m ogło sprzeciwiać się tym praw dom ”9. D o wątku 
pragnienia Pascala, by „zniszczyć” wszystko, co sprzeciwia się prawdom  
chrześcijańskim, powrócę w jednej z następnych części artykułu.

W tym miejscu zauważam y, że nieco dziwne jest twierdzenie Gilberty Perier, 
iż po swym pierwszym nawróceniu Pascal postanow ił „zajm ować się tylko 
religią” 10, skoro w latach 1646- 1654 prowadził on ożywioną działalność 
naukow ą i pracę eksperym entalną w dziedzinie fizyki. Przeprowadził badania 
nad próżnią (1646,1648). Pisał artykuły O krzywych stożkowych  (1648), O do
świadczeniu dotyczącym równowagi cieczy (1648), O ciężarze masy powietrza 
(1653), Traktat o trójkącie arytm etycznym  (1654).

6 Ibidem, s. 578.
7 Fragment przedmowy do Traktatu o próżni, w: B. Pascal, Rozprawy i listy. Warszawa 1962,

s. 54.
8 G. Perier, La vie de Jacqueline Pascal. (Data napisania niepewna. Tekst opublikowany 

w 1751 r.), w: B. Pascal, Oeuvres Completes I, op. cit., s. 663.
5 G. Perier, La vie de Pascal, op. cit., s. 582-583.
10 Ibidem, s. 578.
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Po roku  1646 Pascal nawiązał znajomość z Panam i z Port-R oyalu. W 1648 r. 
prowadził rozmowy z jansenistam i: panem Singlin i księdzem de Rebours, 
którem u wyznał, że „miał w ręku ich książki i książki ich przeciwników” . 
„Starczyło to  -  pisze Pascal do siostry Gilberty Perier w liście z 26 stycznia 1648 
roku -  by zrozum iał on, że podzielamy ich poglądy, toteż wyraził niejakie 
ukontentow anie”11. W rozmowie Pascala z jan sen istąd e  Rebours doszło jednak 
do pewnych napięć. Pascal zwrócił uwagę na fakt, że prawidłowe rozumowanie 
skłania do wiary w praw dy głoszone przez jansenistów , „aczkolwiek powinno 
się w nie wierzyć bez pom ocy rozum ow ania”12. Pan de Rebours uznał te słowa 
znanego m atem atyka Pascala za przejaw próżności uczonego i jego nadmiernej 
ufności w siłę rozum u. Spotkaniu  Pascala z panem de Rebours towarzyszyło, 
wedle słów Pascala, „wzajemne niezrozumienie i zakłopotanie”13.

O wzrastającym wpływie jansenizm u i Port-R oyalu na Pascala świadczą 
inne jego listy z 1648 roku. W liście do siostry Gilberte z 1 kwietnia nazywa on 
pracę wybitnego jansenisty -  kierow nika duchowego Port-R oyalu Saint-Cyrana 
pt. O powołaniu „pismem wielkim i podniosłym ” . Z kolei w liście z 5 listopada 
1648 roku  wysłanym także do Gilberty, Pascal, nie pow tarzając już błędu 
popełnionego w rozmowie z księdzem de R ebours, wyjaśnia zgodnie z Augus- 
tyńsko-jansenistycznymi poglądam i rolę łaski. Aby zrozumieć -  pisze on
-  tajem ny język, jakim  Bóg przemawia do człowieka, potrzebujemy łaski. T a 
łaska, której nieustanne wlewanie przez Boga w wiernych daje im zdolność 
zachow ania cnoty, stanowi nieodzowny w arunek rzeczywistego „pierwszego 
zrozum ienia” prawd Bożych oraz jfcgo żywego istnienia i nieustającego od 
naw iania się wf sercu wiernych. Pascal podkreśla naszą „nieustanną zależność 
od m iłosierdzia Bożego” , którego nieprzerwany przypływ zapobiega stoczeniu 
się duszy w otchłań upadku, nie możemy utrzym ać bowiem dawnej łaski, jeśli 
nie otrzym am y now ej11.

Zbieżność poglądów  Pascala z ideami jansenistów  z Port-R oyalu (szczegól
nie z ideami Saint-C yrana) znalazła wyraz w jego liście napisanym  do m ałżeńst
wa Perier z powodu śmierci ojca Etienne Pascala. Pociechę w tym wspólnym 
nieszczęściu należy czerpać -  pisze Pascal -  ze świadomości „szczególnych 
zam iarów  Boga wobec choroby i śmierci” i z rozw ażania rzeczy wedle istoty 
woli Bożej o raz porządku O patrzności15. Broniąc się przed możliwym zarzutem 
niewrażliwości na d ram at śmierci Pascal zastrzega się, iż nie zaleca nieczułości 
i wyzbycia się cierpienia spontanicznie pojawiającego się po utracie najbliższej

11 Pascal, Rozprawy i listy, op. c i i s. 242-243.
12 Ibidem, s. 243.
13 Ibidem, s. 243-244.
14 List Pascala i siostry jego Jacąueline do Pani Perier, ich siostry. 5 listopada 1648 r., w: Pascal, 

Rozprawy i listy, s. 251-252.
15 List Pascala do Pana i Pani Perier w Clermont, 17 października 1651 r., w: Pascal, Rozprawy 

i listy, op. cit., s. 257.
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osoby. „N ie m ożna więc -  pisze on -  żądać, byśmy nie czuli bólu, ja k  aniołowie 
wolni od wszelkich przyrodzonych uczuć” . U chrześcijanina bólowi w zbudzo
nem u śmiercią ciała towarzyszy radość z wiary w zbawienie duszy. Powołując 
się na „ pewnego świętobliwego człowieka” (praw dopodobnie ze środow iska 
Port-R oyalu), k tóry  udzielił m u pouczeń, Pascal wskazuje, że zmarli rozpoczy
nają jakby swoje drugie istnienie także w tym życiu i „ożywają w nas na now o” , 
kiedy urzeczywistniamy ich rady i zalecenia dobrych uczynków, jak ie  „nakaza
liby nam  spełnić, gdyby jeszcze byli na tym świecie” 16. Tem u rozum ow aniu 
Pascala brak jeszcze oryginalności i cech swoiście jansenistycznych. N a uwagę 
zasługują wszakże inne argum enty Pascala zbliżające go do poglądów jansenis- 
tów, szczególnie -  Saint-Cyrana. Życie chrześcijanina -  pisze Pascal -  jego 
cierpienie i śmierć m a być naśladowaniem  życia C hrystusa, w które wpisuje się 
praw da o cierpieniu, śmierci i zm artwychwstaniu. Śmierć bliskiej osoby, jeśli 
rozpatruje się ją  wr perspektywie jej uświęcenia przez ofiarę, śmierć i zm artw ych
wstanie Chrystusa, staje się dla człowieka wierzącego „święta i radosna” 17. 
Życie trak tow ane jako  dobrow olne poświęcenie i ofiara złożona Bogu obejmuje 
także śmierć będącą najważniejszą częścią ofiary. Ostateczne spełnienie życia 
i śmierci ofiarowanych Bogu daje początek drugiem u życiu w złączeniu się 
duszy z życiem najwyższym, a później w zm artwychwstaniu ciała.

Badacze myśli Pascala18 widzą w jego Liście z okazji śmierci pana Pascala 
ojca wpływ Listów chrześcijańskich i duchowych Saint-Cyrana. Jean M esnard 
zwracał szczególną uwagę na List VII i XIV. Śmierć kochanego człowieka, 
widziana w świetle ofiary i zbawienia, niesie z sobą przeżycie bólu, ale też 
radości. M a także, wedle koncepcji Saint-Cyrana, do  której nawiązuje Pascal, 
uświadam iać nam przem ijalność i nicość świata i skłonić nas do zastanow ienia 
się, w lęku przed sądem Boga, czy nie kryje się w nas coś takiego, co 
przybierając pozór cnoty zasługuje na potępienie przez Boga (L ist X IV ). 
Powinniśmy, zdaniem Saint-C yrana, starać się, by lepiej siebie poznać, ale 
prawdziwe poznanie i pokonanie naszych ukrytych grzechów nie będzie 
możliwe bez oświecenia i łaski Boga.

Jansenistyczna idea niespokojnego, nie całkiem przejrzystego dla jednostki 
jej własnego istnienia i jej lęku przed potępieniem stanowi stały m otyw 
antropologii i teologii Pascala. Radość płynąca z odczucia obecności Boga 
żywego, przeżycie niepewności co do sensu swych intencji i działań, poczucie 
winy, lęk z powodu możliwej u traty  łaski Boga, ale także nadzieja na wieczystą 
radość -  wszystkich tych uczuć Pascal doznał podczas „nocy ognia” z 22 na 23 
listopada 1654 r. -  olśnienia określanego jako  drugie nawrócenie Pascala.

16 Ibidem, s. 269.
17 Ibidem , s. 259.
'* Por. H. Schm itzdu Moulin, Blaise Pascal, une biographie spirituelle, Van Gorcum, Assen, 

1982, s. 37.
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M iędzy pierwszym nawróceniem  Pascala (1646) i drugim  (1654) miał 
miejsce okres „światowego życia” Pascala. Zaczął się on praw dopodobnie 
w ostatnich m iesiącach 1648 r. i trw ał do wiosny 1654 r. G ilberte Perier 
pisze, iż lekarze zaniepokojeni złym stanem zdrowia Pascala orzekli, iż powi
nien on porzucić zajęcia wywołujące napięcie ducha i szukać okazji do 
rozrywki. M ój b ra t -  czytamy choć widział niebezpieczeństwo, postanowił 
pójść za ich radą, bo sądził, że nie zaszkodzą m u uczciwe rozrywki i powi
nien uczynić wszystko, co możliwe dla poratow ania swego zdrow ia19. G ilber
ta  Perier dodaje następnie, że pobożnością Pascala nie zdołały zachwiać jego 
kontak ty  i dyskusje z libertynam i. Pascal, „choć był bardzo m łody, uważał 
ich za ludzi hołdujących fałszywej zasadzie, wedle której rozum ludzki jest 
ponad wszystkimi rzeczami i sądził, że są ludźmi nie znającymi natury 
w iary20. T a  zaś nie daje się, zdaniem Pascala, oceniać kryteriam i rozumu, 
który powinien sobie uświadomić swe granice i swoją niemożność poznania 
tajem nicy wiary.

W  okresie „życia św iatowego” Pascal przeżywa sprzeczne uczucia -  p rag
nienie chrześcijańskiego doskonalenia się i próżność uczonego znajdującą 
wyraz w sporze, w którym  dom agał się on uznania jego praw a pierwszeńst
wa w dziedzinie badań nad próżnią. Od wiosny 1654 r. Pascala ogarnia 
głęboka pogarda do świata. O dbyw a rozmowy z duchownym i jansenistycz- 
nymi w Port-R oyal des Cham ps. Dojrzewa wewnętrznie do swego drugiego 
naw rócenia, po którym  jego niechęć do życia światowego wyraża się 
w zdecydowanym  zbliżeniu do Port-R oyalu  (rozm owa z panem  de Saci). 
Pascal nic ujmuje św iata jak o  wcielenia zła i nie chce go poddać totalnej 
negacji. O strzega tylko przed takim  do niego stosunkiem , k tóry  stanowi 
przeszkodę w osiąganiu przez jednostkę istotowo ważnej prawdy religij- 
no-m oralnej.

W połowie lat pięćdziesiątych zaczynają się wyraźnie rysować trzy cechy 
Pascalowskiego m yślenia i jego orientacji. Są to:

-  w ykorzystanie filozofii i racjonalizm u, czym się Pascal różni od jansenis
tów, do podw ażenia nadm iernych roszczeń filozofii racjonalistycznej pragnącej 
wypowiadać się na tem at ważności prawd wiary.

-  położenie głównego nacisku n a  praktyczno-m oralne konsekwencje przy
jętych założeń teologicznych.

-  narastające przeświadczenie Pascala, że datujący się od czasu pierwszego 
naw rócenia jego projekt walki ze wszystkim, co przeciwstawia się podstaw o
wym praw dom  wiary katolickiej, wymaga teraz, tzn. od połowy lat pięć
dziesiątych XVII w., obrony nauki św. A ugustyna i Janseniusza o łasce. 
W swych Listach  do  przyjaciela z prowincji Pascal podjął się obrony A ntoine’a

19 G. Perier, La vie de Pascal (1 version), op. cit., s. 581 i II version, s. 612.
20 Ibidem, s. 578
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A rnaulda i jansenizm u, występując zdecydowanie przeciwko jezuicko-m olinis- 
tycznemu pom niejszaniu roli łaski indywidualnie udzielanej przez Boga, w spo
sób przez człowieka nieodgadniony.

Spór, jaki rozgorzał w połowie lat pięćdziesiątych między jansenistam i 
i jezuitam i (a obie strony miały zwolenników wśród francuskiego duchow ieńst
wa, także wśród biskupów ), był poprzedzony zdarzeniam i, k tóre doprow adziły 
do potępienia nauki Janseniusza przez trzech papieży. W roku 1640 ukazała się 
książka Jansena -  biskupa Ypres pt. Augustinus, w której au to r głosił zasadę 
surowego rygoryzm u m oralnego i prym atu łaski nad wolną wolą człowieka. 
K siążka zyskała we Francji rozgłos. Pierwsze jej potępienie przez papieża 
U rbana VIII w 1642 roku przeszło we Francji bez echa. Janseniści kwes
tionowali naw et autentyczność bulli. Ale wcześniej jeszcze zwolennik Ja n 
seniusza Saint-C yran (Jean Duvergier de H auranne) od 1634 roku kierownik 
duchowy Port-R oyalu  -  wzbudził niechęć jezuitów swym program em  religij
no-m oralnej ascezy i krytyką ojca G arasse, którego obwiniał o pelagiańską 
koncepcję łaski. A ntoine A rnauld , najwybitniejszy po Saint-Cyranie teolog 
i przewodnik duchowy Port-R oyalu , wydał w 1643 r. książkę O częstej Komunii, 
w której opow iadał się za dłuższymi przerwami w przystępowaniu do K om unii 
św. Czas oczekiwania jednostka pow inna wypełnić pracą nad swym doskonale
niem wewnętrznym, zwiększoną sam okontrolą, autoanalizą, rozmyślaniami 
nad swą winą, by przez skruchę ukształtow ać w sobie postawę pokory. Dopiero 
wtedy m ogła przystępow ać do spowiedzi i K om unii. W tym samym 1643 r. 
ukazała się książka A rnaulda pt. Apologia Janseniusza, a w 1645 r. Druga 
Apologia. Zarzucając jezuitom -m olinistom , iż propagują „luźną m oralność” 
(laksyzm) A. A rnauld prow okow ał wzmożone ataki jezuitów  na swoją osobę 
i na naukę Janseniusza.

W 1646 r. Izaak H abert odkrył w książce Janseniusza osiem heretyckich 
zdań. Nicolas C ornet stwierdził, że jest ich siedem. Później Izaak H abert zwrócił 
się (już jak o  biskup Vabres) do papieża Innocentego X, by ten oficjalnie 
wypowiedział się na tem at podejrzanych twierdzeń Janseniusza. Z  podobnym  
wnioskiem wystąpili teologowie paryskiej Sorbony, którzy podejrzane pięć 
zdań przesłali do  Rzym u w 1649 r. by zostały zbadane przez specjalną papieską 
Komisję. Innocenty X  ogłosił w 1653 r. bullę, w której potępił jako  heretyckie 
pięć zdań Janseniusza, nie precyzując wszakże, że zostały one zaczerpnięte 
z książki Augustinus21. Następca Innocentego X papież A leksander VII był

21 Oto pięć zdań potępionych przez Innocentego X w bulli z 1653 r.
1. Niektóre przykazania Boże są dla ludzi sprawiedliwych, chcących i usiłujących / je zachować 

/ niemożliwe / do  spełnienia ze względu na siły, jakie mają obecnie; brak im również łaski, która by 
umożliwiła ich spełnienie.

2. W stanie natury upadłej nigdy nie można się oprzeć łasce wewnętrznej.
3. D o zdobycia zasługi albo kary w stanie natury upadłej nie potrzeba, aby człowiek był wolny 

od /  wewnętrznej /  konieczności, lecz wystarczy, aby był wolny od przymusu / zewnętrznego /.
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w swej bulli ogłoszonej w 1656 r. i potwierdzającej potępienie pięciu zdań 
Janseniusza bardziej dokładny. Orzekł w niej, że „owe pięć zdań zostało 
wyjętych z dzieła w spom nianego Korneliusza, biskupa w Ypres, pt. Augustinus 
i potępionych w tym  znaczeniu, jakie miały dla K orneliusza Janseniusza” . Trzy 
cechy bulli zasługują na uwagę:
1. Z ostała w niej po tępiona i uznana za herezję treść pięciu zdań.
2. Bulla stw ierdzała, że zdania te zostały napisane przez Janseniusza w książce 
Augustinus.
3. Znaczenie, takie tym zdaniom  nadał w swym dziele A ugustinus Janseniusz, 
także zostało objęte potępieniem  jak o  heretyckie. A. A rnauld (i później Pascal) 
zgodził się, że przytoczone w bulli zdania są heretyckie, odrzucił jednak 
twierdzenie, że owe zdania -  takie jak  je przedstawia bulla -  pochodzą z książki 
Augustinus.

Tę linię obrony jansenizm u podjął w swej błyskotliwej polemice z jezuitam i 
Pascal w Prowincjałkach. Pascal zauważył też, że jeśli nawet podobne twierdzenia 
u Janseniusza występują, m ają one sens inny od tego, jaki im przypisuje bulla 
i wrogowie jansenizm u głoszący, że „duch nauki Janseniusza znajduje się w duchu 
tych Pięciu Tw ierdzeń”22. Pascal przyznaje, że pięć twierdzeń w znaczeniu 
nadaw anym  im przez bullę (tzn. „w ich naturalnym  znaczeniu” ) słusznie uznano 
za heretyckie, występuje wszakże z tezą, że odpow iadające zewnętrznie tym 
zdaniom  sform ułow ania Janseniusza faktycznie herezją nie są. Ustalenie, jaki 
sens podobnym  twierdzeniom nadaje Janseniusz w swej książce, jest, zdaniem 
Pascala, kwestią faktu , a nie spraw ą artykułów  wiary. W przeciwieństwie do 
określenia, co jest zgodne z podstawowym i prawdam i wiary katolickiej, do 
którego to określenia m ocą swego autorytetu upoważniony jest papież, w dziedzi
nie prawdy faktu każdy może się mylić, także papież, jeśli został źle poinform owa
ny i podejm uje decyzję pod wpływem doradców  wprowadzających go w błąd23.

Aby uzasadnić swą myśl o istnieniu błędnych decyzji papieży nawet 
w kwestiach wiary Pascal pow ołuje24 się na przypadek H onoriusza I -  papieża 
w latach 625-638, który sform ułował, uznaną później za fałszywą, opinię, iż 
jedność dw óch n atu r w Chrystusie polega na istnieniu w Nim jednej Boskiej 
woli. Sobór K onstantynopolitański III powyższy pogląd papieża H onoriusza 
potępił w 681 r. jak o  herezję m onotcletyzm u. Papież Leon II zatwierdził w 682 r.

4. Semipelagianie uznawali konieczność wewnętrznej uprzedzającej łaski do poszczególnych 
uczynków, nawet do początku wiary, i w tym / tylko / byli heretykami, iż chcieli, aby takiej natury 
była ta łaska, by ludzka wola mogła się jej oprzeć lub być jej posłuszna.
5. Jest to twierdzenie semipelagiaóskic, że Chrystus umarł albo przelał krew za wszystkich ludzi.

W: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Oprać. Głowa SJ i Bieda SJ, 
Poznań 1989, s. 337.

22 Pascal, Prowincjałki, List siedemnasty, Warszawa 1963, s. 284.
23 Ib idem , s. 291; List osiemnasty, s. 309, 312.
24 List siedemnasty, s. 289-291.
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uchwały Soboru, k tóre zawierały także ekskom unikę nałożoną przez Sobór na 
papieża H onoriusza I, k tórem u Leon II zarzucił, iż „podsycił ogień heretyckiej 
nauki” . D odajm y, że problem  H onoriusza, który przypom inał Pascal, by 
osłabić siłę papieskich potępień Janseniusza, wypłynął spektakularnie jeszcze 
raz w czasie I Soboru W atykańskiego w 1870 r., kiedy toczyły się spory
0 definicję nieomylności papieży.

Pascal w przekonaniu, że istotny sens pięciu twierdzeń sprowadza się 
u Janseniusza do idei łaski skutecznej, k tó ra nigdy nie była przez Kościół 
katolicki potępiona, deklaruje swą solidarność z jansenistam i w tej mierze, 
w jakiej oświadczają oni, „iż nie znajdują w Janseniuszu nic innego, jak  tylko 
naukę o łasce skutecznej25. T a  zaś w sensie nadanym  jej przez Janseniusza różni 
się, zdaniem Pascala, od „naturalnego znaczenia” pięciu twierdzeń, słusznie 
potępionego przez papieża. Rozumienie Janseniuszowe treści pięciu twierdzeń 
wyraża się -  pisze Pascal -  w nauce Janseniusza o łasce skutecznej, k tóra 
stanowi nieodłączny składnik historii chrześcijaństwa, dobrze ugruntow any 
poglądam i św. A ugustyna i św. Tom asza oraz oświadczeniami papieży i uchwa
łami Soborów.

Rozważania Pascala i jego polem ika wokół zagadnienia łaski występują 
w szerszym kontekście historycznego sporu o relację między łaską i wolną wolą 
jednostki. Spór ten, choć znany był od czasów św. Augustyna walczącego 
z herezją pelagiańską, nabrał nowego znaczenia wraz z pojawieniem się 
reform acji, zwłaszcza doktryny K alw ina, k tóry  zanegował istnienie wolnej woli
1 podobnie jak  Luter odm ówił woli jakiegokolwiek pozytywnego udziału 
w uzyskaniu przez jednostkę zbawienia. Twierdził on, że losy człowieka w życiu 
pozagrobow ym  zależne są od odwiecznego arbitralnego wyroku Boga predes
tynującego darm ow ym  darem  swej łaski jednych ludzi do zbawienia, a innych 
skazującego sprawiedliwie na potępienie.

Janseniści odrzucali oskarżenie o uleganie herezji kalwińskiej i głosili, że 
naw iązują bezpośrednio do nauki św. A ugustyna o relacji między łaską i wolą, 
wedle której wola, m im o jej zepsucia przez grzech pierworodny, nie przestaje 
nigdy być wolna. Sobór Trydencki (1545-1563) podejm ując wyzwanie rzucone 
przez protestantyzm  mówił o współdziałaniu wolnej woli i łaski Bożej. Podkreś
lał istnienie w człowieku stałej zdolności woli do opierania się na łasce, ale nie 
wyjaśniał dokładniej, jaki jest stopień oddziaływania łaski na wolę w uzdalnianiu 
jej do pozytywnego działania i w jakim  zakresie wolna wola łasce przeciwstawiać 
się może. Pozostawił tym samym jansenistom  i Pascalowi szansę zbudow ania 
takiej koncepcji stosunku woli do łaski, k tóra sprawiała wrażenie zgodności 
(przynajmniej zewnętrznej) z uchwałami Soboru Trydenckiego, chociaż w istocie 
podporządkow yw ała ona wolną wolę decydującej mocy łaski udzielanej przez 
Boga wybranym jednostkom , bez jakiejkolwiek z ich strony zasługi.

25 List siedemnasty, s. 286.



30 Wiesław Grom czyński

II. Spór wokół Pascala. Sprawa ojca Beurrier i Formularza

Pascal był do końca swego życia wierny Augustyńsko-jansenistycznej 
koncepcji łaski. Jednakże wątpliwości co do relacji Pascala do  jansenizmu 
pojawiły się w ostatnim  okresie jego życia i po śmierci Pascala w związku ze sprawą 
Formularza oraz spraw ozdania ojca Paula Beurrier. W 1662 r. G ilberte Perier 
przewiozła ciężko chorego b rata  do swego dom u mieszczącego się w obrębie 
parafii Saint-Etienne, której proboszczem był Paul Beurrier. Ten katolicki 
duchow ny w ielokrotnie odwiedzał Pascala w ostatnich sześciu tygodniach jego 
życia. W  czasie rozm ów  prow adzonych z Paulem Beurrier Pascal m iał m u, wedle 
późniejszej relacji samego ojca Beurrier, wyznać, że nie zgadza się z Panami 
z Port-Royalu, szczególnie w kwestii podpisania Formularza -deklaracji lojalności 
wobec Kościoła i papieża, potępiającej Janseniusza. Spór Pascala z czołowymi 
jansenistam i Paul Beurrier przedstawił później tak , jak  gdyby Pascal odrzucił idee 
teologiczne jansenizm u, wyrzekając się swych dotychczasowych poglądów.

Różnice w ocenie stosunku Pascala do jansenizm u nabrały rozgłosu wkrótce 
po śmierci Pascala. A rcybiskup Paryża H ardouin de Perefixe zaniepokojony 
pogłoskam i, że Pascal po udzieleniu m u Sakram entów  św. um arł jako  jansenis- 
ta , wezwał do siebie na rozmowę ojca Paula Beurrier, k tóry  zeznał, że Pascal 
przed przyjęciem ostatniego namaszczenia i Eucharystii m ówił m u kilkakrotnie 
w czasie swej sześciotygodniowej choroby zakończonej śmiercią, że „całkowicie 
podporządkow uje się Kościołowi i papieżowi -  naszemu ojcu świętemu”. Pascal 
m iał też Paulowi Beurrier powiedzieć, że od dwóch lat wycofał się ze stronnict
wa jansenistów . Janseniści, jego zdaniem, zbyt daleko posunęli się w swej 
interpretacji kwestii łaski i okazywali zbyt m ało szacunku Ojcu św. Z  oświad
czenia Paula Beurrier złożonego arcybiskupowi Paryża wynikało, że Pascal 
w ostatnich m iesiącach swego życia zerwał zdecydowanie z jansenistam i 
i krytykow ał ich poglądy.

Przyjrzyjmy się bliżej tej głośnej sprawie, k tó ra  wywołała w opiniach
o Pascalu niem ałe zamieszanie. Odwołam y się do wspomnień ludzi zarówno 
życzliwych, jak  i wrogich Pascalowi. Przegląd opinii rozpoczyna relacja siostry 
Pascala G ilberty Perier, zaw arta w napisanej przez nią biografii Ż ycie Pascala. 
G ilberte Perier następująco opisuje śmierć swego b ra ta  i nieporozum ienia, jakie 
wywołało oświadczenie ojca Beurrier przedstawione arcybiskupowi Paryża.

D o konającego Pascala zbliżył się o. Beurrier, by udzielić m u ostatnich 
sakram entów . Pascal -  pisze G ilberte Perier -  uniósł się nieco, by przyjąć 
K om unię z najwyższym szacunkiem. A kiedy o. Beurrier zapytał, wedle 
zwyczaju, o podstaw ow e tajemnice wiary, odpowiedział pobożnie wszystkim: 
„T ak Panie -  wierzę w to  wszystko z całego serca”26. Kiedy ksiądz błogosławił 
go, Pascal powiedział: „O by Bóg mnie nigdy nie opuścił” . Takie były jego

26 G. Perier, La vie de Pascal (I), op. cii., s. 641.
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ostatnie słowa. A rcybiskup Paryża, który dowiedział się, iż o. Beurrier był 
obecny przy śmierci Pascala, zażądał od proboszcza bezpośredniej informacji.

G ilberte Perier zauważa, iż sprawozdanie, jakie P. Beurrier złożył ustnie i na 
piśmie arcybiskupowi za swych rozmów z Pascalem, dało niektórym  osobom  
pragnącym  zniesławić jego pamięć powód do rozpowszechniania pogłosek
o wyrzeczeniu się przez Pascala jego poglądów. Było to -  stwierdza Gilberte 
Perier -  oszczerstwo. Przecież sam o. Beurrier przyznał później, że błędnie 
zrozum iał wypowiedzi Pascala. W e fragmencie dopisanym  przez G. Perier do 
biografii Pascala au to rk a  podkreśla, że jej b rat nigdy nie m iał poglądów 
fałszywych i niekatolickich27. Zgodnie z argum entacją Pascala, że idea łaski 
u Janseniusza jest katolicka, G ilberte Perier akcentuje, iż poglądy Pascala są 
„bardzo katolickie” , zawsze pełne szacunku dla wszystkich praw d wiary, 
którym  Pascal się całkowicie podporządkow ał. „Cały wysiłek i jedyna praca 
Pascala przez pięć, czy sześć ostatnich lat jego życia -  to  w alka z wrogami 
Religii i m oralności chrześcijańskiej”28.

Opis G ilberty Pćrier pozwala sform ułować wnioski następujące: 1. Ciężko 
chory Pascal uważał za zupełnie naturalny fakt, że odwiedzają go zarówno 
janseniści, jak  też katolicki ksiądz, od którego kilka m inut przed śmiercią 
przyjął K om unię. Solidarność z podstawowym i ideami jansenizm u nie prze
szkadzała Pascalowi czuć się cały czas katolikiem wiernym podstawowym 
praw dom  religii katolickiej. 2. Pascal do swego końca zachował przekonanie
0 zagrożeniu autentycznej treści wiary chrześcijańskiej przez ludzi (molinistów), 
których uważał za wrogów m oralności chrześcijańskiej, usprawiedliwiających 
giętkim sofistycznym rozum ow aniem  wszelkie zło. Był przeświadczony o konie
czności nieustającej walki z laksyzmem -  poglądam i i postawami prowadzącymi 
do obniżenia wymagań m oralno-religijnych stawianych chrześcijanom. 3. Częś
cią egzystencji Pascala było przeżywanie przez niego „bojaźni i drżenia”29
-  obawy opuszczenia przez Boga, k tó ra  wraz z nadzieją stanowi istotny 
składnik -  jak  twierdzi Pascal -  prawdziwie chrześcijańskiego życia -  wiary
1 m oralności chrześcijańskiej.

Lojalności Pascala wobec Augustyńsko-Jansenistycznej koncepcji łaski, 
k tóra, wedle Pascala, jest koncepcją rdzennie katolicką, nie może być podaw ana 
w wątpliwość. Skąd więc wzięły się uporczywie powtarzające się pogłoski
o zerwaniu Pascala z Port-R oyalem ? Dlaczego tak właśnie przedstawił stanow i

27 G. Perier, La vie de Pascal, w: Pascal, Oeuvres Completes Preface d'Henry Gouhier, 
Presentation et notes de Louis Lafuma, Paris 1963, s. 33.

2* Ibidem.
29 B. Pascal, M yśli (układ Chevaliera), Warszawa 1989, s. 367-368 (fragm. 680), 369 (fragm. 

687), s. 226, 239, 274, 364. Wyrazem ,,bojaźni i drżenia” samego Pascala były ostatnie wypowiedzia
ne przez niego słowa, patrz: G. Perier, La vie de Pascal, w: Pascal, Oeuvres Completes 1, texte 
presente par Jean Mesnard, op. cit., s. 602; także: Pascal, Rozprawy i listy, Pamiątka, tłum. 
M. Tazbir, Warszawa 1962, s. 77-78.
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sko Pascala o. Beurrier? Przytoczym y inne niż G ilberty Perier oświetlenie tej 
głośnej sprawy, w tym także słowa samego Paula Beurrier. P. Beurrier w swych 
Memuarach w spom ina o okolicznościach, jakie skłoniły arcybiskupa Paryża do 
w ystąpienia wobec niego z żądaniem  (pod koniec 1664 roku), by złożył 
osobiście spraw ozdanie z przebiegu swych rozmów z chorym  Pascalem.

G ilberte Perier w raz z mężem umieścili na grobowcu Pascala w kościele 
Saint-E tienne-du-M ont, będącym miejscem jego wiecznego spoczynku, m ar
m urow ą tablicę pam iątkow ą z inskrypcją, k tó ra wywołała irytację przeciw
ników Pascala. Nie mogli oni zapom nieć Pascalowi jego ataków  w Prowincjał- 
kach na jezuitów-m olinistów . T o  epitafium  -  pisze P. Beurrier -  wywołało taką 
zawiść jego wrogów, że zwrócili się oni do arcybiskupa, by nakazał usunięcie 
tablicy pam iątkow ej i przeniesienie grobu pana Pascala poza kościół50. W tedy 
właśnie arcybiskup H ardouin  de Perefixe wezwał o. P. Beurrier, by stawił się 
przed nim i przedstawił m u, co zaszło w czasie choroby Pascala i bezpośrednio 
przed jego śmiercią. Swoje zeznanie P. Beurrier złożył następnie na piśmie 
w sławnej deklaracji z 7 stycznia 1665 r., w której bronił katolicyzmu Pascala 
oraz jego wierności Kościołowi i Papieżowi. W swych Pamiętnikach o. Beurrier 
wspom ina, że Pascal, powalony już śm iertelną chorobą powiedział m u, iż od 
dwóch lat zajęty jest wyłącznie własnym zbawieniem i ubolewa z powodu 
podziału między chrześcijanami, którzy nie powinni walczyć ze sobą, lecz 
wspólnie połączyć swój oręż duchow y w działaniach przeciwko prawdziwym 
heretykom . Miał m u też wyznać, że przy rozpatryw aniu problem ów łaski 
i au torytetu  papieża odczuwał brak scholastycznego wykształcenia. Dlatego 
postanowił wycofać się z dysput, które są niebezpieczne, bo łatwo w nich 
zabłądzić m ówiąc za dużo albo za m ało31. Pascal stwierdził, wedle Paula 
Beurrier, że w powyższych kwestiach podziela poglądy K ościoła i pragnie 
poddać się całkowicie autorytetow i najwyższego K apłana. Pascal -  pisze 
P. Beurrier -  znajdujący się już na łożu śmierci, mówił, że nowa rozluźniona 
m oralność jest niezgodna z Ewangelią, z kanonam i Soborów i z poglądam i 
Ojców Kościoła. T ak ą  m oralność należy, zdaniem Pascala, potępić, ponieważ 
usprawiedliwia ona nadm ierną swobodę i zepsucie obyczajów. Paul Beurrier 
chwalił pobożność, cierpliwość, pokorę i dobroczynność Pascala. Z jego opisu 
wyłania się obraz Pascala -  żarliwego katolika, wiernego syna Kościoła.

W odróżnieniu od życzliwej postawy Paula Beurrier wobec Pascala jezuita 
Rene R apin był m u zdecydowanie niechętny. Rapin nie m a żadnych wątpliwo
ści co do tw ierdzenia, że jansenizm  stanowi herezję, k tórą należy zwalczać. Pisze 
też, iż nic wątpi w prawdziwość opinii o. P. Beurrier, że Pascal zerwał 
z jansenistam i. Czy R apin rzeczywiście wierzył w szczerość Pascala, skoro

30 Memoires de Beurrier, w: B. Pascal, Oeuvres Completes I, Texte etabli et presente par Jean 
Mesnard, op. cit., s. 873.

51 Ibidem, s. 869.
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w tym samym fragmencie swych Pamiętników  oświadcza on, że postępowanie 
Pascala w ostatnim  roku jego życia było podyktow ane obaw ą, iż przed swą 
śmiercią może się spotkać z represjam i ze strony niektórych księży? Chory 
Pascal -  pisze R apin -  lękając się, że m oże nie otrzym ać rozgrzeszenia, 
przeprowadził się z parafii Saint Sulpice, w której kościołem adm inistrował 
ksiądz wrogo nastaw iony do jansenistów , do parafii Saint-Etienne kierowanej 
przez proboszcza Paula Beurrier, k tóry miał wśród swych przyjaciół także 
jansenistów , aczkolwiek nie ulegał ich wpływom32.

Pałający wrogością do Pascala Rapin zarzuca m u próżność uczonego, 
ignorancję w teologii oraz nieuzasadnioną i nieusprawiedliwioną nienawiść do 
jezuitów. Nazywa Pascala „wielkim m atem atykiem , ale bez wiedzy teologicznej 
i bez charak teru” , człowiekiem, k tóry  zm arnow ał swoje zdrowie, „wysuszył swój 
m ózg” m atem atycznym i rozważaniam i nad ruletką33. Pow odując się próżnością 
uczonego i dum ą Pascal nie m ógł pogodzić się, zdaniem R apina, z faktem , że 
zgłoszony przez niego problem  m atem atyczny został najlepiej rozwiązany przez 
m atem atyka -  jezuitę La Louvere’a, a więc przez osobę należącą do „tego 
Towarzystw a, k tóre Pascal potraktow ał z tak  wielką pogardą w Listach do 
Prowincjusza" . R apin uważa, iż Pascal zraniony w swej dumie, pragnąc zapobiec 
ogłoszeniu pierwszeństwa jezuity w rozwiązaniu problem u, przystąpił do 
intensywnej pracy, k tó ra  „zrujnow ała jegc zdrowie, spowodowała chorobę, silną 
gorączkę i ostatecznie śmierć” . Rapin nie może Pascalowi wybaczyć, że 
w Prowincjalkach wystawił na pośmiewisko „ojców, którzy z taką gorliwością 
dążyli do  wykorzenienia nowej herezji zagrażającej Kościołowi34. Listy do 
Prowincjusza kontynuuje Rapin wyrządziły wielką szkodę autorytetow i 
jezuitów i nic bardziej od tej okrutnej satyry nie zdyskredytowało ich m oralności35. 
Pascal pogwałcił wszystkie zasady uczciwości, dobrej woli i chrześcijańskiej miłości 
bliźniego spotw arzając cały zakon i usiłując za wszelką cenę zniesławić jezuitów 
wszelkiego rodzaju oszczerstwami i fałszami, ponieważ wykazali oni dosyć 
żarliwości w przeciwstawianiu się błędom biskupa z Ypres i Saint-C yrana”36.

Nic tylko Pascal stał się obiektem ataków  Rapina. Także postępowanie 
proboszcza Paula Beurrier wywołało jego kąśliwe uwagi. Rene Rapin nazywa 
ironicznie Paula Beurrier „dobrym  ojcem”, który nie poczuł się zagniewany, 
widząc jak  Pascal upokorzył w swych Listach  jezuitów. P. Beurrier, zdaniem 
R apina, wcale nie starał się o to, by umierający Pascal uświadom ił sobie ogrom  
swej zbrodni, jak ą  popełnił obrzucając bez racji oszczerczymi obelgami „T ow a
rzystwo sławne w całym świecie, k tóre jego samego nigdy nie obraziło”37. Paul

32 Memoires de Rapin, op. cii., s. 862.
33 Ibidem, s. 861-863.
34 Ibidem, s. 849.
35 Ibidem, s. 858-859.
36 Ibidem, s. 859.
37 Ibidem, s. 859, 860.
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Beurrier nie wykazał -  konkluduje Rapin -  zainteresowania sprawą jezuitów, 
czego dowodem  jest fakt, iż um ierającemu Pascalowi udzielił sakram entów  bez 
uzyskania „od tego wielkiego oszczercy zadośćuczynienia za tyle obelg 
i kłam stw ”38.

Z opisu Rene R apina widać, iż jego wiara w odrzucenie przez Pascala 
poglądów janscnistycznych nie zmniejszyła bynajmniej negatywnych uczuć, 
jakie on i przeciwnicy jansenizm u żywili do  Pascala, odpowiedzialnego, ich 
zdaniem , za osłabienie au tory te tu  jezuitów -  głównej siły zdolnej skutecznie 
powstrzym ać rozwój „herezji jansenistycznej” . To, że jansenizm  jest herezją, 
było dla R apina oczywiste. Pascal, przeciwnie, główną treść jansenizm u 
sprow adzającą się, według niego, do idei łaski skutecznej utożsam iał z teologicz
ną istotą katolicyzm u i twierdził, że jansenizm  jest katolicyzmem. Odejście od 
Augustyńsko-Janseniuszowej idei łaski odczuwał on jako  zdradę autentycznego 
chrześcijaństwa i katolicyzmu.

Sympatycy jansenizm u inaczej niż przedstawiciele kół wrogich Port-R oyalo- 
wi przedstawiają poglądy Pascala w ostatnich dwóch latach jego życia, 
a zwłaszcza w okresie sześciu tygodni poprzedzających jego śmierć. Twierdzą 
oni, że Pascal nigdy nie porzucił swych jansenistycznych przekonań i nie zerwał 
swych związków z Port-R oyalem . Spór Pascala z czołowymi przedstawicielami 
Port-R oyalu  w okół sprawy tzw. Formularza -  deklaracji lojalności świadczy, 
wbrew tem u, co pisał P. Beurrier, o tym, że Pascal był bardziej konsekwentnym  
obrońcą A ugustyńsko-Jansenistycznej doktryny łaski niż Panowie 
z Port-R oyalu  skłonni podporządkow ać się żądaniu podpisania Form ularza. 
P. Beurrier albo źle zrozum iał słowa Pascala o rozdźwięku między nim i Panami 
z Port-R oyalu, albo kierując się sym patią d la „jego prawości i pobożności” 
świadomie zataił prawdziwy sens wypowiedzi Pascala. W ysuwano też przypusz
czenie, że Paul Beurrier, wezwany przez arcybiskupa Paryża, przerażony 
perspektyw ą usunięcia trum ny ze zwłokami Pascala poza obręb kościoła 
Saint-E tienne-du-M ont, wymyślił dla świętego spokoju historyjkę o wyrzecze
niu się przez Pascala jego jansenistycznych herezji39. Sam Paul Beurrier zaczął 
się po latach usprawiedliw iać z popełnionej przez siebie pomyłki i pisał, że jego 
oświadczenie w pałacu arcybiskupim  zostało niewłaściwie zrozumiane.

Siostra Pascala G ilberte i cała rodzina Perier podjęła działania w obronie 
pamięci Pascala jako  osoby, k tó ra  będąc wierna swym religijno-teologicznym 
i etycznym przekonaniom  wykazywała w ostatnich latach swego życia, w swych 
myślach, uczuciach i uczynkach pełne oddanie ideałowi życia prawdziwie 
chrześcijańskiego. W obec uporczywie rozpowszechnianych pogłosek o od 
wołaniu przez ciężko chorego Pascala jego dotychczasowych jansenistycznych 
poglądów G ilberte Perier, a później jej syn zwracali się dw ukrotnie do Paula

3R Ibidem, s. 860.
39 NoveUe relation de laffaire Beurrier, op. cit., s. 1066-1067,
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Beurrier w 1671 i 1673 roku, z prośbą o sprostow anie informacji zawartej w jego 
deklaracji podpisanej w siedzibie arcybiskupa Paryża w styczniu 1665 r. 
P. Beurrier napisał w odpowiedzi dwa listy, w których przyznawał, że wystę
pujące w jego deklaracji twierdzenie o wyrzeczeniu się przez Pascala jego 
poglądów było sw obodną interpretacją słów Pascala. On sam -  Paul Beurrier 

nic nie powiedział arcybiskupowi o radykalnej przemianie Pascala, do 
podpisania zaś podsuniętej m u przez arcybiskupa deklaracji nakłoniono go 
przez zaskoczenie i obietnicą, że cała sprawa nie ujrzy światła dziennego i nie 
wyjdzie poza pałac arcybiskupi.

A nonim ow y au to r tekstu broniący jansenizm u Pascala zauważa, że Paul 
Beurrier, który z oświadczenia Pascala o różnicy zdań między nim i Panami 
z Port-R oyalu wyprowadził zbyt pochopnie wniosek o zerwaniu Pascala 
z jansenizm em , nie popełniłby takiego błędu, gdyby znał lepiej treść polem i
ki, jak ą  prowadził Pascal w ostatnich latach swego życia z wybitnymi 
jansenistam i i wiedział, że dotyczyła ona sprawy tzw. Formularza, w kwestii 
k tórego Pascal zajm ował stanow isko bardziej jansenistyczne od jansenistów 
z Port-R oyalu. Pascalow ska krytyka zbyt ugodowego stanow iska A ntoine’a 
A rnaulda, który był gotów podpisać Formularz potępiający naukę Jan 
seniusza, nie przerw ała przyjaźni Pascala z jansenistam i i nie zmieniła jego 
pozytywnej oceny Janseniusza. Pascal był przeciwny podpisywaniu For
mularza , ponieważ jego przyjęcie m ogło być uznane za potępienie idei łaski 
skutecznej, uważanej przez Pascala nie tylko za główną tezę nauki Ja n 
seniusza, ale zarazem  za isto tną treść autentycznego chrześcijaństwa -  nauk 
św. A ugustyna, Ojców K ościoła oraz dekretów  soborowych. Pascal kry tyko
wał A. A rnaulda za jego konform izm , a nie dlatego, że Pascal swe dotych
czasowe poglądy na łaskę odrzucił.

Sprawa Formularza, którego podpisania zażądał od duchownych, także od 
zakonnic Port-R oyalu , kardynał Retz jest ważna, ponieważ postaw a zajęta w tej 
kwestii przez Pascala świadczy o tym , że bronił on konsekwentnie do końca 
Jansenistyczno-Augustyńskiej idei łaski. W lutym 1661 r. Zgrom adzenie W ika
riuszy G eneralnych z kardynałem  Retzem podjęło decyzję o obowiązku osób 
duchow nych podpisania z tzw. ograniczeniem Formularza zawierającego potę
pienie przez papieży jansenizm u i obejmującego pełną akceptację prawd wiary 
oraz słowa wierności Głowie Kościoła. Zakonnice Port-R oyalu za nam ow ą 
A rnaulda i N icole'a oświadczyły, że podpiszą Formularz deklarując swą 
wierność praw dom  wiary i posłuszeństwo papieżowi. Przy podpisaniu For
mularza zakonnice złożyły oświadczenie treści następującej: „M y, zakonnice 
Port-R oyalu, biorąc pod uwagę naszą niewiedzę co do rzeczy, które wykraczają 
poza nasze powołanie i naszą płeć, oświadczamy, że wszystko, co możemy 
uczynić, to dać świadectwo czystości naszej wiary. Potw ierdzam y chętnie tym 
podpisem , że podporządkow ując się z głębokim szacunkiem papieżowi -  nasze
m u Ojcu świętemu i nie m ając nic bardziej cennego od wiary przyjmujemy
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szczerze i sercem to  wszystko, co Jego Świętobliwość i papież Innocenty 
X zdecydowali i odrzucam y wszystkie błędy, które oni osądzili, jako  wierze 
przeciwne40.

Nowe zarządzenie wydane 31 października 1661 r. nakazywało złożenie pod 
Formularzem  podpisu bezwarunkowego, co oznaczało jednoznaczne potępienie, 
jako  błędnej, nauki Janseniusza. 1 teraz Antoine A rnauld, by nie dostarczyć 
pretekstów  do ataków  na Port-R oyal, doradził zakonnicom , by podporząd
kowały się nowemu żądaniu. Zakonnice drugi raz Formularz, tym razem bez 
ograniczeń, podpisały.

N a ten fakt ostro  zareagował Pascal redagując pod koniec 1661 r. Pismo 
sprawie Formularza, k tóre m iał zam iar opublikować, ale po sporze z Panam i 

z Port-R oyalu  z tego zam iaru zrezygnował.
Pierwsze podpisanie przez mieszkańców Port-R oyalu  Formularza „z ograni

czeniem” Pascal uznał za sposób obrony nauki Janseniusza tak  „m ało wyrazisty 
i nieśmiały, że aż niegodny prawdziwych obrońców  K ościoła”41. Zdaniem 
Pascala osoby używające argum entu, że podpisują się tylko pod wyznaniem 
wiary, które nie zaznaczają jednak wyraźnie, że ich podpis nie dotyczy 
potępienia nauki Janseniusza, zajm ują stanow isko „w strętne dla Boga, godne 
pogardy ludzi i całkowicie bezużyteczne dla tych, których chce się zgubić42. 
Pascal uznał za błędny argum ent A ntoina A rnaulda, że podpis ograniczony do 
potwierdzenia wyznania wiary i lojalności wobec papieża nie angażuje zakonnic 
Port-R oyalu w potępienie doktryny  Janseniusza. Ograniczenie się do afirmacji 
wiary nie znaczy -  pisze Pascal -  że w iara ta, tak  jak  została wyrażona 
w Formularzu, nie obejm uje potępienia Janseniusza. Samo słowo „w iara” nie 
jest tu jednoznaczne. Oświadczenie, że akceptuje się tylko wiarę, jeśli nie 
zaznaczy się, że pojęcie to nie odnosi się do potępienia Janseniusza, faktycznie 
oznacza, że się go potępia, ponieważ intencją papieża i biskupów było 
potraktow anie sprawy potępienia Janseniusza jako  kwestii wiary43. A przecież 
odrzucenie nauki Janseniusza z jego ideą łaski skutecznej jest -  twierdzi Pascal 

kwestionowaniem  najistotniejszych treści nauki chrześcijańskiej. „N ie m a 
w istocie żadnej różnicy -  czytamy w Pascala Piśmie w sprawie Formularza
-  między potępieniem  pięciu zdań Janseniusza i potępieniem łaski skutecznej 
św. A ugustyna i św. Paw ła44. Dla Pascala potępienie Janseniusza stanowi 
podważanie teologicznych podstaw  chrześcijaństwa. D latego opowiedział się on 
przeciwko podpisywaniu Form ularza zarów no w wersji łagodniejszej, jak  
i bardziej rygorystycznej. Zdecydow ana postaw a Pascala, jego krytyka zbytniej 
kom prom isow ości A rnaulda doprow adziła do burzliwej wymiany zdań w mie-

40 Ibidem, s. 1069.
41 B. Pascal, Oeuvres Completes, Presentation de Louis Lafuma, Paris 1963, s. 368.
42 Ibidem, s. 369.
43 Ibidem, s. 369.
44 Ibidem, s. 368.
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szkaniu ciężko chorego Pascala między nim i Panam i z Port-R oyalu, którzy 
okazali się zwolennikam i podpisania Formularza. N ikt nie poparł Pascala, 
który tak  się tym przejął, że zemdlał. O sam otniony w swych poglądach na 
kwestię stosunku do Formularza, Pascal postanowił zaprzestać dalszych spo
rów. W spom niał o nich jednak  o. Paulowi Beurrier, który Pascala albo 
niewłaściwie zrozum iał, albo świadomie przedstawił sprawę arcybiskupowi 
sprawę tak , jak  gdyby to Pascal poddał krytyce poglądy jansenistyczne. 
Świadkowie tam tych zdarzeń stwierdzali, że Pascal przez cały czas zachował 
przyjazne stosunki z Panam i z Port-R oyalu. Chorego Pascala odwiedzał 
A rnauld, często Saint M artin  i nigdy nie doszło między nimi do zerwania.

Z kontrowersji wokół Formularza wypływa wniosek niewątpliwy: W okresie 
1656 1662, poczynając od Prowincjonałek, a kończąc na sprawie Formularza 
Pascal konsekwentnie, żarliwie bronił Jansenistyczno-Augustyńskiej idei łaski 
nierozdzielnie związanej, jego zdaniem, z prawdziwą wiarą chrześcijańską. Do 
końca swego życia potępiał też molinistyczno-laksystyczną teorię swobodnej 
m oralności, sprzeczną, jak  twierdził, z podstawowymi zasadami chrześcijańst
wa. Od czasu swego pierwszego nawrócenia w 1646 r. Pascal wykazywał, 
mówiąc słowami G ilberty Perier, żarliwą wiarę i płom ienną miłość Boga, 
przejawiającą się w stałej trosce o przestrzeganie oraz praktykow anie doskona
łej m oralności chrześcijańskiej. Postawmy teraz pytanie o sposób, w jaki Pascal 
praktykow ał w różnych okresach swego życia cnoty chrześcijańskie w swym 
działaniu zmierzającym do obrony prawd wiary.

III. Młodzieńczy fanatyzm Pascala i jego przezwyciężenie

Cofnijmy się teraz do okresu życia Pascala następującego bezpośrednio 
po jego pierwszym nawróceniu, do roku 1647. W tym czasie -  pisze G il
berte Perier -  Pascal „całą siłą swego ducha dążył do tego, by poznać 
i praktykow ać doskonałość m oralności chrześcijańskiej”45. Chociaż wiedza 
Pascala -  czytamy dalej -  nic obejm owała filozofii i teologii scholastycznej, 
zaznajam ia się on z uchwałami K ościoła przeciwko herezjom „wymyślonym 
przez subtelność i zbłąkanie umysłu ludzkiego”46, a czynił to w tym celu, 
by mógł je żarliwie zwalczać. W krótce nadarzyła się m łodem u Pascalowi 
okazja zadem onstrow ania, na jaki rodzaj zachowania przekładał on gorliwie 
swoją wierność praw dom  wiary. Chodzi tu o żenujący i kłopotliwy dla 
niektórych biografów  Pascala epizod jego życia związany z popełnieniem 
przez Pascala dw ukrotnej denuncjacji. W 1647 r. Pascal złożył przez wyso
kimi władzami duchownym i donos na Jacquesa F ortona (brata Saint-An-

45 G. Pćrier, La vie de Pascal (II vcrsion), op. cit., s. 609.
Ąt> Ibidem.
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ge) głoszącego nieprawom yślne poglądy teologiczne. Zapoznajm y się z d o 
tyczącym tego incydentu fragm entem  biografii Pascala pióra Gilberty Perier.

Siostra Pascala G ilberte Perier była pewna, że praktykow anie przez Pascala 
„doskonałej m oralności chrześcijańskiej” przybrało właściwą m iłą Bogu postać. 
„Bóg -  pisze ona -  dał m u w tym czasie okazję do przejawienia tego zapału, jaki 
m iał do religii”47. O to obszerny fragm ent z Gilberty Perier Życia Pascala 
dotyczący zdarzenia, które au to rka  uważała za chwalebny epizod życia Pascala. 
Pascal „[...] był wtedy w Rouen, gdzie pewien człowiek nauczał nowej filozofii, 
k tó ra  przyciągała ciekawskich, i ulegając nam owom  swych dwóch młodych 
przyjaciół udał się w raz z nimi na rozmowę z tym człowiekiem. Ze zdziwieniem 
spostrzegli, że z zasad swej filozofii wyprowadzał on wnioski o wierze, sprzeczne 
z postanowieniam i Kościoła. Dowodził on rozumowaniem , że ciało Jezu- 
sa-Chrystusa nie było ukształtowane z krwi Dziewicy, i wiele innych podobnych 
rzeczy. Choć wykazywali m u, że nie miał racji, był on w swych poglądach 
nieugięty. Rozważyli wtedy niebezpieczeństwo, jakie pojawia się, gdy swobodę 
nauczania młodzieży m a człowiek o błędnych poglądach. Zdecydowali się więc 
najpierw go ostrzec, a gdyby opierał się, oskarżyć go. I tak się stało, ponieważ 
wzgardził ich radą. Sądzili przeto, że ich obowiązkiem jest zadenuncjować go 
przed M onscigneurem  du Bcllay, k tóry  wówczas pełnił z upoważnienia arcybis
kupa funkcje episkopalne w diecezji Rouen. M. du Bellay posłał po tego 
człowieka i przy przesłuchaniu go został wprowadzony w błąd przez dwuznacz
ne wyznanie wiary, k tóre tenże napisał i własnoręcznie podpisał. Zlekceważył 
opinię o wielkiej wadze sprawy, k tórą przedstawili m u trzej młodzi ludzie. Ci 
wszakże, po zapoznaniu się z tym wyznaniem wiary, spostrzegli jego wady, co 
zmusiło ich do złożenia wizyty arcybiskupowi Rouen w Gaillon. Arcybiskup, 
po zbadaniu sprawy uznał ją  za tak  ważną, iż napisał list do swojej rady i wydał 
M . du Bellay wyraźne polecenie, by zażądał on od owego człowieka odwołania 
wszystkich tez, o k tóre go obw iniono, co mieli potwierdzić ci, którzy go 
oskarżyli. Polecenie zostało wykonane. O skarżony stawił się przed radą M. 
Arcybiskupa i wyrzekł się wszystkich swoich poglądów ”48.

G ilberte Perier pisze, że po tak  pomyślnie zakończonej sprawie jej brat 
,jeszcze bardziej szukał środków przypodobania się Bogu”49. Była ona chyba 
jednak św iadom a dwuznaczności m oralnej incydentu, skoro jakby tłumacząc 
swego brata , zauw aża, iż nie m iał on intencji szkodzenia oskarżonem u przez 
siebie człowiekowi, lecz pragnął tylko, by uznał on i odrzucił swój błąd, i chciał 
„zapobiec usidleniu m łodych ludzi niezdolnych do odróżnienia w kwestiach tak 
subtelnych prawdy od fałszu” 50.

47 Ibidem.
48 Ibidem, s. 610.
49 Ibidem, s. 611.
i0 Ibidem, s. 610.
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Albert Beguin, pragnąc usprawiedliwić postępowanie późniejszego au to ra  
M yśli, pisze w swej książce o Pascalu, że „chodziło w tym wypadku tylko
0 skierowanie na właściwe teologiczne tory kapłana nieco ekstrawaganckiego 
w swych koncepcjach, w żadnym zaś razie nie o pokaranie go ramieniem 
Inkwizycji”51. Zapytajm y wszakże, czy m łody Pascal m ógł wiedzieć na pewno, 
że wzniesione przez niego oskarżenie o głoszenie fałszywych poglądów religij
nych nie spowoduje represji tragicznie kończących teologiczne spekulacje 
„ekstraw aganckiego kap łana”? D o polemiki skłania też wypowiedź Tadeusza 
Płużańskiego w książce Pascal, kiedy pisze: „W  wystąpieniach Pascala przeciw
ko Saint-A nge’owi ujawniła się cała zapalczywość młodego Pascala w dyskusji
1 bezwzględność w zwalczaniu przeciwników -  aż do granic denuncjacji, której 
Błażej na szczęście dla siebie (i dla filozofii) nic przekroczył. Charakterystyczne, 
że przyszły au to r dzieł podanych na kościelny indeks wystąpił tu jak o  nie
przejednany obrońca czystości wiary [...]”52.

Teza m ojego artykułu głosi, że Pascal nigdy nie przestał być „obrońcą 
czystości w iary” , jakkolw iek sposób tej „obrony” przeszedł u niego radykalną 
zmianę od fanatyzm u do tolerancji. Powiedzmy też otwarcie, że zapalczywość 
i bezwzględność m łodego Pascala doprow adziła go do dw ukrotnego prze
kroczenia granic denuncjacji, z której nie wynika żaden dram at filozofii. 
Przeciwnie, pojawił się problem , którego jeden aspekt stał się przedmiotem 
rozważań au to ra  niniejszego artykułu. O dnotujm y też, że motyw działania 
filozofa nie przesądza o ocenie jego filozofii53.

Spróbujm y teraz odpowiedzieć na pytanie, czy po upływie lat Pascal 
bardziej już dojrzały duchow o -  au to r Prowincjalek, Pism o lasce i M yśli
-  zmienił swoje poglądy na tem at obowiązków związanych z prak tyko
waniem doskonałości chrześcijańskiej. N iektóre sform ułowania zawarte 
w Myślach zdają się sugerować, że w zapale religijnym i żarliwej wierze Pas
cala zachowały się elementy fanatyzm u. Znajdujem y na przykład zdanie, 
że byłoby zdradą Kościoła „trw ać w pokoju, gdy ktoś niweczy praw dę” 
i „chce ją  wydrzeć z serca wiernych, aby wprowadzić w nie b łąd”54. Jed

51 A. Beguin, Pascala portret własny. Warszawa 1963, s. 190-191.
52 T. Płużański, Pascal, Warszawa 1974, s. 26.
53 W arto przytoczyć tu słowa Emcrsona: „The new deed is yet a part of lifc -  remains for a time 

immersed in our unconscious life. In some contemplative hour it detaches itself from a life like a ripe 
fruit, to become a thought of the mind. Instantly it is raised, iransfigured; the corruptible has put on 
incorruption. Henceforth it is an objcct of beauty, howevcr base its origin and neighborhood”. 
R.W. Emerson, The American Scholar, w: Ralph Waldo Emerson, Selecled Prose and Poetry, New 
York 1957, s. 56. (Nowy czyn jest wciąż jeszcze częścią żyda, -  pozostaje przez pewien czas 
zanurzony w naszym nieświadomym życiu. W jakiejś chwili refleksji odrywa się on od życia jak 
dojrzały owoc, aby stać się myślą rozumu. Natychmiast zostaje on podniesiony, przeobrażony; to, 
co zniszczalne, przybiera postać niezniszczalnego. Odtąd jest przedmiotem piękna, bez względu na 
to, jak nikczemne byłoby jego pochodzenie i sąsiedztwo”).

54 B. Pascal, Myśli, op. cii., s. 426.
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nakże wczytanie się w kontekst rozważań Pascala prowadzi do wniosku, 
że teraz pojęcie walki z wrogami wiary rozumie on inaczej niż w 1647 roku.

Em ocjonalne i intelektualne zaangażow anie się Pascala od 1656 r. w obronę 
A ntoineła A rnaulda, Port-R oyalu i doktryny Janseniusza oraz kształtowanie 
się Pascalowskiej koncepcji „Boga ukrytego” , nie ujawniającego się w prawdach 
dla rozum u oczywistych, m iało niewątpliwy wpływ na wytworzenie się u Pas
cala głębszego rozum ienia natury  prawd wiary i związanego z tym poglądu na 
swoistość działań, jakie należy przedsięwziąć wobec ludzi o odmiennych 
poglądach teologicznych. Czynnikiem, który miał niewątpliwy wpływ na 
zm ianę pojm owania przez Pascala środków  stosowanych przeciwko heretykom , 
była ta okoliczność, że od połowy lat pięćdziesiątych Pascal, który w 1647 r. 
rozglądał się wokół czujnie w ypatrując obecności heretyków, teraz sam zaczął 
być oskarżany o sym patie dla heretyków i o czynne ich popieranie.

Włączenie się Pascala w konflikt między jansenistam i Port-R oyalu i jezuita
mi, jego obrona w Prowincjalkach A ntoinc’a A rnaulda przed zarzutem herezji, 
spowodowały szukanie nowej odpowiedzi na pytanie, jak  powinno się po
stępować wobec rzekom ych czy faktycznych heretyków. W Prowincjalce trzeciej 
Pascal zaleca, by osób oskarżonych o herezję nie piętnować w sposób wzbudza
jący do nich niechęć czy wrogość opinii publicznej. Należy się posługiwać 
w stosunku do nich m erytoryczną argum entacją, przy zachowaniu swobody 
dyskusji. Pascal po tęp ia jezuitów , którzy rzeczową debatę z Arnauldcm  na 
Sorbonie zastąpili kam panią oszczerstw, krzykliwych oskarżeń o herezję, 
„schizmę, odstępstwo i niewiarę” 55. Odrzuca m etodę zwalczania przeciwników 
ideowych za pom ocą epitetów  głoszących, że ich poglądy są „zuchwałe, 
bezbożne, bluźniercze, wyklęte i heretyckie”56. Wyśmiewa tych obrońców 
prawdy, którzy „uznali za godniejsze i łatwiejsze potępić”57 niż odpowiedzieć 
argum entam i. Pascal żąda swobodnej dyskusji i udow adniania zarzutów; 
krytykuje wzywanie oskarżonego przed Trybunał po to tylko, by było „wolno 
m u jedynie złożyć po prostu wyznanie wiary, a nie wchodzić z kimkolwiek 
w dysputę” 58. Także w ostatniej osiemnastej Prowincjalce Pascal wysuwa 
postulat, by „zwalczać jedynie błędy, a nie osoby i nic potępiać osób, które je 
rzekom o głoszą”59. Nie wolno lekkomyślnie potępiać poglądów budzących 
wątpliwości. Powinny one stać się -  pisze Pascal -  przedmiotem poważnych 
i spokojnych rozważań rozsądnych ludzi „na statecznej konferencji”60.

N a ukształtow anie się bardziej tolerancyjnego stosunku Pascala do ludzi 
inaczej myślących w sprawach wiary praw dopodobnie wywarła wpływ jego

53 B. Pascal, Prowincjalki, op. cit., s. 50.
56 Ibidem, s. 51.
57 Ibidem, s. 53.
** Ibidem, s. 54.
59 Ibidem, s. 307.
60 Ibidem, s. 316.
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praca naukow o-eksperym entalna, empiryczne nastawienie względem rozpat
rywanych problem ów  i niechęć do apriorycznych rozstrzygnięć, przejawiająca 
się na przykład w Pascalowskiej krytyce spekulatywnego dekretow ania przez 
D cscartcsa nieistnienia próżni. Pascal rozróżnia prawdę faktu i niedowodliwą 
prawdę wiary. Zmysły i rozum , z jednej strony, z drugiej -  wiara, m ają swoje 
odrębne przedm ioty i swoją pewność w zakresie każdego z nich. Prawdziwość 
faktów  poznajem y zmysłami, „k tó re  są ich prawymi sędziami, jak  rozum jest 
sędzią rzeczy naturalnych i zrozum iałych, a wiara -  rzeczy nadnaturalnych 
i objaw ionych”61. Jeśli opis religijny wykracza poza sferę prawd objawionych, 
Pascal postuluje tak ą  jego interpretację, której wyniki byłyby zgodne z ustale
niami zmysłów i rozum u. W przypadku fragm entu Biblii mówiącego o zdarze
niach, „których najbliższe literalne znaczenie” zdaje się przeczyć prawdzie faktu 
trzeba -  twierdzi Pascal -  szukać takiego znaczenia nieomylnego słowa Bożego, 
k tóre będzie się zgadzało ze świadectwem zmysłów i rozum u. Za św. Tom aszem  
Pascal pisze, że nie należy upierać się przy dosłownym znaczeniu Pisma św., lecz 
powinno się szukać innego zgodnego z praw dą faktyczną62.

Także w sporze o obecność u Janseniusza pięciu twierdzeń, uznanych 
oficjalnie za heretyckie, chodzi, zdaniem Pascala, o prawdę faktu, o ustalenie, 
czy te zdania rzeczywiście się w dziele Augustinus znajdują, a jeśli tak — czy sens 
nadany im przez Janseniusza jest heretycki. „N ie m ożna -  pisze Pascal -  poznać 
nauki danego au to ra  inaczej, niż z jego wyrażeń” . Sens zdań określony przez ich 
rozum ną interpretację daje się ostatecznie sprowadzić, w przekonaniu Pascala, 
do  prawdy faktycznej63, ta zaś wykazuje, że stawiany Janseniuszowi zarzut 
herezji jest bezpodstaw ny. Pascal broni Janseniusza przed zarzutem  popad- 
nięcia w herezję Kalw ińską. Janscniusz głosi, że „w olna wola może zawsze 
działać i nie działać” , podczas gdy Kalwin utrzymuje, że łaska nie działa na 
wolną wolę w ten sposób, iż w m ocy wolnej woli jest poddać się albo nie poddać. 
Janseniusz -  pisze Pascal -  w przeciwieństwie do K alw ina twierdzi, że „m am y 
zawsze władzę opierania się łasce”64. Przeciwnicy Janseniusza -  konkluduje 
Pascal -  chcąc podnieść do rangi artykułu wiary swe błędne przekonanie, że 
au to r Augustinusa  odm aw ia człowiekowi m ocy opierania się łasce skutecznej, 
umieszczają w sferze wiary problem , który ze względu na swą naturę należy do 
sfery faktów  i dlatego powinien być rozstrzygany przy pom ocy właściwych tej 
dziedzinie m etod i kryteriów.

Trzecim czynnikiem wpływającym w sposób istotny na wytworzenie się 
bardziej tolerancyjnej postawy Pascala, było rozwinięcie przez niego koncepcji 
Boga ukrytego. D o absolutnych prawd wiary przejawiających się w odczuciu

61 Ibidem, s. 313.
62 Ibidem, s. 314.
63 Ibidem, s. 304, 306.
M Ibidem, s. 305.
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przez jednostkę obecności Boga żywego, człowiek nie dochodzi, zdaniem 
Pascala, na drodze naturalnego poznania. Jednostka styka się z tymi prawdam i 
i urzeczywistnia je swym życiem w akcie miłości i wiary, której im m anentną 
cechą jest stałe przezwyciężanie zw ątpienia. Prawdy wiary nie są dane rozumowi 
w sposób obiektywnie jednoznaczny. „W idzę za wiele -  pisze Pascal -  aby 
przeczyć, a za m ało, by zyskać pewność”65. „P raw da -  czytamy w innym 
fragmencie M yśli -  nie jest zbyt jasna, toteż nie m a całkowitej zgodności 
poglądów  w Kościele”66.

Stosunek człowieka do Boga ukrytego uwikłany jest w dialektykę dwóch 
sprzecznych praw d, tworzących wyższą praw dę wiary chrześcijańskiej. Jedną 
z istotnych przyczyn herezji Pascal upatruje w niewrażliwości na złożoność 
struktury  prawd chrześcijańskich. Heretycy nie rozumieją -  pisze on -  że 
praw da wiary jest „zgodnością dwóch prawd przeciwnych” i sądzą, że „uznanie 
jednej zawiera wykluczenie drugiej”67. Np. arianie przyjmują za prawdziwe 
zdanie „C hrystus jest człowiekiem”, ale odrzucają twierdzenie „Chrystus jest 
Bogiem”. Uważają oni za niemożliwe połączenie obu tych zdań w harm onijną 
jedność wyższej prawdy. Pascal pragnie prowadzić dyskusje z heretykami tak, 
by wyprow adzić ich z błędu nie wymuszonym podpisywaniem  deklaracji 
lojalności, lecz uświadamianiem  im związku dwóch prawd sprzecznych (np. 
wolności i łaski), których więź została zerw ana z przeciwnych powodów przez 
Pelagiusza i Kalw ina. „N ajkrótszym  sposobem zapobiegania herezji -  twierdzi 
Pascal -  jest uczyć tych wszystkich praw d” . „N a końcu każdej prawdy trzeba 
dodać, że pam iętam y o prawdzie przeciwnej”68.

Janseniusz dał, zdaniem Pascala, wierny obraz prawd wiary, ponieważ głosił 
jako  prawdziwe dwa sprzeczne zdania: „C hrystus um arł za wszystkich” 
i „C hrystus nie um arł za wszystkich” , co znaczy, że Chrystus swą ofiarą odkupił 
całą ludzkość, jednakże nie wszyscy dostąpią zbawienia. Chrystus um arł za 
wszystkich w znaczeniu ogólnym. Faktycznie zaś z jego zasługi korzystają dla 
zbawienia tylko ci ludzie, których Bóg swą łaską uzdolnił do spełniania 
w miłości i wierze Boskich przykazań. Także nauka Janseniusza o łasce i wolnej 
woli godzi, wedle Pascala, dwie sprzeczne prawdy. U Janseniusza łaska 
skuteczna „nie niweczy w żadnej mierze naturalnej wolności człowieka”69. 
Bóg bowiem swą łaską działającą od wnętrza „odm ienia serce człowieka”, 
który wówczas, widząc najwyższe zachwycające go dobro  w Bogu, dąży 
do Niego w „zupełnie sw obodnym , dobrow olnym , m iłosnym ” porywie. W olna 
wola jednostki, także po doznaniu przez nią łaski, posiada nadal zdolność

65 B. Pascal, Myśli, op. cii., s. 24.
“  Ibidem, s. 412.
67 Ibidem, s. 413-414.
M Ibidem, s. 415.
69 B. Pascal, Prowincjalki, op. cii., s. 300.
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sw obodnego przeciwstawienia się łasce i podjęcia wolnej decyzji oddalenia się od 
Boga, póki jednak trw a działanie łaski skutecznej odsłaniającej doskonałe dobro, 
ku którem u wola spontanicznie się skłania, nie istnieje sytuacja, w której jednostka 
chciałaby sw obodnie inaczej chcieć. T ak  więc -  pisze Pascal -  nauka Janseniusza
o łasce i wolnej woli łączy ze sobą dwie pozornie wykluczające się prawdy. 
Przeciwko Kalwinowi pow iada ona, że „w ola może się oprzeć nawet łascc 
skutecznej”70. Przeciwko pelagianom  i m olinistom  broni mocy łaski nad wolą.

Pascal wyraża w Myślach  pogląd (zresztą pochodzenia augustyńskiego), że 
herezje odegrały w dziejach K ościoła pozytywną rolę, stwarzając impuls do 
bardziej osobistego przyswojenia sobie przez człowieka prawd wiary i bardziej 
precyzyjnego ich sform ułow ania. „H eretycy w początkach K ościoła służą do 
dowiedzenia prawd kanonicznych”71. Herezje pozwalają lepiej zrozumieć, że 
wiara obejm uje wiele praw d, k tóre zdają się sobie przeczyć; umożliwiają też 
dostrzeżenie słabości własnych poglądów. Nie jest istotne -  zauważa Pascal 
- s k ą d  pochodzi krytyka, jeśli ujaw nia ona błędne rozumienie przez jednostkę, 
czy przez zbiorowość prawdy i negatywnie ocenia to, co rzeczywiście na 
odrzucenie zasługuje. Aby uzasadnić myśl, że każda słuszna krytyka jest dobra, 
bez względu na osobę, k tó ra pierwsza tę krytykę formułuje, Pascal powołując 
się na Biblię pisze: „Wszyscy poganie mówili źle o Izraelu i p rorok również; 
z czego nie wynika, aby Izraelici mieli m u praw o rzec: »mówisz jak  poganie«, ale 
przeciwnie, największą swoją siłę czerpał z tego, że poganie m ówią jak  on”72.

W  pow staniu herezji Pascal dostrzega rękę Opatrzności. B ó g -je g o  zdaniem
-  nie objawił swej prawdy w term inach ścisłych i „pomieścił w Piśmie sprzeczne 
słowa i zdania, iżby wydały z czasem owoc”73 i zapobiegały zrodzeniu się 
w jednostce zgubnego uczucia pewności siebie, przeradzającego się w grzeszną 
pychę. Nadm iernej dumie człowieka, skłonnego w swej pysze uczynić z siebie 
m iarę wszelkiej prawdy, przypom ina o potrzebie pokory idea Deus absconditus 
(Boga ukrytego), przejawiającego się w praw dach, których przyswojenie wyma
ga od jednostki jej wewnętrznego aktu  wiary związanej z uczuciem nadziei, ale 
także z uczuciem niepewności.

Podsumujm y prezentow any w tym tekście opis drogi, jak ą  Pascal kroczył, 
niekiedy błądząc, w poszukiwaniu właściwego wyrazu życia prawdziwie chrześ
cijańskiego. G ilberte Pćrier stara ła  się stworzyć w biografii swego b ra ta  
wyidealizowany obraz człowieka, którego pobożność pogłębiała się coraz 
bardziej, a w ostatnich latach jego życia przejawiała się w jego dobroczynności
-  trosce o biednych, pokorze i rezygnacji z dóbr doczesnych. M usimy się 
zgodzić z tezą G ilberty Perier o żarliwości religijnej Pascala, dodajm y: stop

70 Ibidem.
71 Pascal, Myśli, op. cit., s. 412 (frag. 785).
72 Ibidem, s. 416-417 (frag. 800). Pascal pisze tu o proroku Ezechielu.
73 Ibidem, s. 412 (frag. 787).
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niowo oczyszczanej z elementów zacietrzewienia i fanatyzm u. Powtórzm y, że 
okres ścisłego pow iązania Pascala z jansenizmem, jawnie m anifestowanego jego 
zachowaniem i twórczością filozoficzno-teologiczną, przyniósł ewolucję po
stawy Pascala ku większej tolerancji oraz traktow aniu  zjawiska herezji i błęd
nego pojm ow ania prawd wiary jako  skom plikow anego zagadnienia, które nie 
daje się rozwiązać środkam i represji i przymusu.

Powyższe rozw ażania nad duchowym  rozwojem Pascala pozwalają na 
sform ułowanie następujących wniosków ogólnych: 1. Wynikiem żarliwej wiary 
religijnej w absolut Boski i w posiadanie jedynie słusznej prawdy nie musi być 
nieuchronnie fanatyzm  i nietolerancja. 2. Wierności fundam entalnym  zasadom  
religii pojm owanym  jak o  wartości bezwarunkow e m oże towarzyszyć nastaw ie
nie cechujące się otw artością na odm ienne poglądy. 3. U Pascala postaw a 
um iaru wobec ludzi o innych przekonaniach religijnych wiąże się ściśle 
z określonym  rozumieniem  przejawiania się A bsolutu -  z koncepcją Boga 
ukrytego, k tóry  nie objaw ia praw d bezwzględnych w sposób tak  jawny
i oczywisty, że ich uobecnienie się tworzy w jednostce poczucie obiektywnej 
pewności. Ponieważ te fundam entalne prawdy nie m ogą być ufundowane na 
rozumie, który „gorszy się” czymś tak  irracjonalnym , jak  ideą przenoszenia 
grzechu pierwszych rodziców na całą ludzkość i obrazem Boga umierającego 
najbardziej hańbiącą śmiercią na krzyżu (scandalum crucis), gorszy się też 
pojęciem sprawiedliwości Boskiej sprzecznej ze sprawiedliwością ludzką, to 
prawdy te nabierają m ocy twierdzeń bezwarunkow o ważnych jedynie w sferze 
subiektywności -  serca -  wiary jednostki, a tę m oc bezwzględnej pewności tracą, 
gdy jednostka kom unikuje je drugiem u człowiekowi.

Pascalow ska koncepcja jawności i jednoczesnej skrytości prawd absolut
nych, przekonanie, że ich pojawienie się w sercu i wierze jednostki jest dziełem 
nieodgadnionej łaski Bożej, ale także wolnego wyboru jednostki, owocowało 
u Pascala poglądem , iż nie należy stosować przymusu w kierow aniu innych 
ludzi na drogę prawdy. Przykładem  delikatnej perswazji odwołującej się do 
rozum u, uczuć i wolnej woli niedow iarka jest Zakład Pascala. Swą rozm ow ą ze 
sceptykiem-libertynem (tzw. Z akład Pascala), którego Pascal pragnął przy
bliżyć ku wierze chrześcijańskiej, jedynie prawdziwej w jego przekonaniu religii, 
au to r M yśli dał świadectwo szacunku dla wolności swego rozmówcy i jego 
prawa do samodzielnego, sw obodnego w yboru swego światopoglądu.

W skażm y na zakończenie na prekursorską rolę Pascala w stosunku do 
takich filozofów myślących o absolucie Boskim, jak  K ierkegaard i Jaspers. 
Pokazali oni, że praw da bezw arunkow a tworzy się w egzystencji-wolności 
jednostki, k tóra podejm ując działania, by przekonać innych ludzi o słuszności 
jej własnych przekonań, troszczy się zarazem o zachowanie nienaruszonej 
wolności drugiego człowieka i o pozostawienie m u w pełni suwerennego wyboru 
absolutnego sensu swego istnienia.
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Summary

The case of Pascal serves the author as an argument proving that fanaticism is not 
necessarily implied by an individuaPs conviction of being in possession of absolute truth. 
Throughout his life, Pascal was a staunch defender of the fundamental truths of 
Christianity and upheld their absolute validity; his atitude towards heresies and heretics, 
however, underwent an cvolution from juvenile fanaticism to a more open and tolerant 
frame o f mind later in life. The change was influenced by his active defence of Port 
Royal, his scientific experience and his concept of „hidden G od” .


