
MIEJSCE CZŁOWIEKA WE WSZECHŚWIECIE - DWIE NIESKOŃCZONOŚCI 

- jakiego rodzaju dwie nieskończoności wymienia Pascal? 

- jakie wyciąga stąd konsekwencje dla możliwości ludzkiego poznania? 

 

IMMANENCJA I TRANSCENDENCJA – TRZY PORZĄDKI 

- jakie trzy obszary rzeczywistości wymienia Pascal krytykując kartezjański dualizm? 

 

NĘDZA I ROZRYWKA 

- na czym, zdaniem Pascala, polega fenomen rozrywki i dlaczego uleganie jej stanowi 

niebezpieczeństwo dla człowieka? 

- jak ocenia Pascal wyobraźnię oraz co sądzi o miłości własnej? 

- dlaczego „wielkość człowieka” opiera się na „poznaniu własnej nędzy”? 

 

SCEPTYCYZM I WIARA 

- dlaczego poznanie ludzkie jest z konieczności ograniczone? Czego człowiek nie potrafi 

poznać? 

- jakie uczucia wzbudza w Pascalu niemożność uzyskania stałej i pewnej wiedzy? 

- ku czemu zmierza Pascalowski sceptycyzm wynikający z krytyki rozumu? 

 

ZAKŁAD PASCALA 

- czy „zakład Pascala” stanowi nowy rodzaj filozoficznego dowodu istnienia Boga? 

- na jakiej generalnej zasadzie opiera się Pascalowski zakład? 

- dlaczego założenie, że Bóg istnieje, jest w pełni racjonalne i ma za sobą matematyczną 

oczywistość? 

- jakiej natury są, zdaniem Pascala, prawdziwe przeszkody stojące na drodze ku wierze? 

- do kogo adresuje Pascal rozumowanie przedstawione w zakładzie? 

 

  



MIEJSCE CZŁOWIEKA WE WSZECHŚWIECIE - DWIE NIESKOŃCZONOŚCI 

Niechaj tedy człowiek przyjrzy się naturze we wzniosłym i pełnym majestacie, niech oddali 

wzrok od niskich przedmiotów, jakie go otaczają. Niech spojrzy na to olśniewające światło, 

umieszczone jak lampa wiekuista, aby oświecać wszechświat; niechaj ziemia zda mu się jako 

punkcik w stosunku do rozległego kręgu, jaki ta gwiazda opisuje; i niechaj zdumieje się, że ten 

sam rozległy krąg jest jedynie drobnym punkcikiem w porównaniu do tego, jaki obejmują 

gwiazdy, toczące się na firmamencie. Ale, jeżeli nasz wzrok zatrzymuje się na tym, niechaj 

wyobraźnia iǳie dalej; wcześnie znuży się pojmowaniem niż natura dostarczaniem 

przedmiotów. Cały ten wiǳialny świat jest jeno niedostrzegalną drobiną na rozległym tonie 

natury. Żadna idea nie zdoła się do tego zbliżyć. Darmo byśmy wydymali nasze pojęcia, poza 

wszelkie dające się pomyśleć przestrzenie, roǳimy jeno atomy, w stosunku do istotności 

rzeczy. Jest to nieskończona kula, której środek jest wszęǳie, powierzchnia nigǳie. Słowem, 

jest to największym zmysłowym znakiem wszechpotęgi Boga, iż nasza wyobraźnia gubi się w 

tej myśli. Niechaj człowiek, wróciwszy do siebie, zważy, czym jest w porównaniu do tego, co 

jest, niechaj spojrzy na się jak na coś zabłąkanego w tym zakątku przyrody i niechaj z tego 

małego więzienia, w którym go pomieszczono (mam na myśli wszechświat), nauczy się oceniać 

ziemię, królestwa, miasta i samego siebie wedle słusznej ceny. I czym jest człowiek w 

nieskończoności? Ale, jeśli chce oglądać inny cud równie zdumiewający, niechaj zbada to, co 

zna najbarǳiej drobnego. Niechaj kleszcz ukaże mu w swoim maleńkim ciele części 

nieskończenie mniejsze, nogi ze stawami, żyły w tych nogach, krew w tych żyłach, soki w tej 

krwi, krople w tych sokach, wapory w tych kroplach; niech ǳieląc jeszcze te ostatnie rzeczy, 

wyczerpie swoje siły w tych wyobrażeniach, i niech ostatni przedmiot, do którego zdoła dojść, 

stanie się przedmiotem naszej rozprawy; pomyśli może, że to jest ostateczna małość w 

przyroǳie. Otóż ukażę mu tam nową otchłań. Chcę mu odmalować nie tylko wszechświat 

wiǳialny, ale niezmierność tego, co można sobie wyroić w naturze w obrębie tej cząstki atomu. 

Niechaj ujrzy tam nieskończoność światów, z których każdy ma swój firmament, swoje planety, 

swoją ziemię w tej samej proporcji co świat wiǳialny; na tej ziemi zwierzęta i wreszcie 

kleszcze, w których odnajǳie to samo, co znalazł w owych pierwszych; i znajdując znowuż w 

tych tej samej rzeczy, bez końca i spoczynku, niechaj zgubi się w tych cudach, równie 

zdumiewających w swojej małości, jak inne w swoim bezmiarze. Jak bowiem nie poǳiwiać, 

iż nasze ciało, które dopiero co było niedostrzegalnym punktem w świecie, niedostrzegalnym 

znowuż na łonie wszystkiego, stało się obecnie kolosem, światem lub raczej wszystkim w 

stosunku do nicości, do której niepodobna dotrzeć? 

Kto się zważy w ten sposób, przestraszy się samym sobą i czując się zawieszony w masie, jaką 

natura mu dała mięǳy tymi dwiema otchłaniami, Nieskończonością i Nicością, zadrży na 

widok własnych cudów; i sąǳę, iż zmieniając ciekawość swoją w poǳiw, barǳiej bęǳie 

skłonny przyglądać się im w milczeniu, niż zarozumiale dociekać ich tajemnicy. 

Ostatecznie bowiem, czymże jest człowiek w przyroǳie? Nicością wobec nieskończoności, 

wszystkim wobec nicości, pośrodkiem mięǳy niczym a wszystkim. Jest nieskończenie 

oddalony od rozumienia ostateczności; cel rzeczy i ich początki są dlań na zawsze ukryte w 

nieprzeniknionej tajemnicy; zarówno niezdolny jest dojrzeć nicości, z której go wyrwano, jak 

nieskończoności, w której go utopiono. 

Cóż ma tedy uczynić, jeśli nie zadowolić się jakimś pozorem pośrodka rzeczy, w wiekuistej 

niemożności poznania bądź ich celu, bądź początku? Wszystkie rzeczy wyszły z nicości i 

biegną w nieskończoność. Któż nadąży tym zdumiewającym wędrówkom? Autor tych cudów 

rozumie je; nikt inny tego nie zdoła. 



Mniemamy, iż z natury jesteśmy o wiele zdatniejsi, aby dojść do jądra rzeczy, niż aby ogarnąć 

ich powierzchnię. Widoczny ogrom świata widocznie przewyższa naszą możność; ponieważ to 

my natomiast przewyższamy drobne rzeczy, sąǳimy, iż łatwiej zdołamy je posiąść. Wszelako 

nie mnie zdatności potrzeba, aby dojść do nicości, co do wszystkiego; dla obu rzeczy potrzebna 

jest zdatność nieskończona; zdaje mi się, że kto by pojął ostateczne pierwiastki rzeczy, mógłby 

również dojść do poznania nieskończoności. Jedno zależy od drugiego i jedno prowaǳi do 

drugiego. Te ostateczności schoǳą się i jednoczą mocą oddalania się od siebie, i odnajdują się 

w Bogu i tylko w Bogu. 

  



IMMANENCJA I TRANSCENDENCJA –TRZY PORZĄDKI 

Natura zaczyna wciąż na nowo te same rzeczy: lata, dnie, goǳiny; tak samo przestrzenie i 

liczby stykają się z sobą. W ten sposób tworzy się roǳaj nieskończoności i wieczności: nie 

znaczy to, aby cośkolwiek z tego było nieskończone i wieczne, ale te ograniczone jednostki 

mnożą się w nieskończoność. Tak iż, zdaje mi się, jedynie liczba, która je mnoży, jest 

nieskończona. 

Nieskończone oddalenie ciał od duchów wyobraża nieskończenie barǳiej nieskończone 

oddalenie duchów od Miłości, jest ona bowiem nadprzyroǳona. 

Wszystkie ciała, strop niebieski, gwiazdy, ziemia i jej królestwa nie są warte najmniejszego z 

duchów; on bowiem zna to wszystko i siebie; a ciała nie. Wszystkie ciała razem, i wszystkie 

duchy razem, i wszystkie ich twory nie są warte najmniejszego drgnienia Miłości: jest bowiem 

z ǳieǳiny nieskończenie wyższej. Z wszystkich ciał razem nie można by wydobyć 

najmniejszej myśli; to jest niemożliwe i z innej ǳieǳiny. Ze wszystkich ciał i duchów nie 

można by wydobyć drgnienia prawǳiwej Miłości: to jest niemożliwe i z innej ǳieǳiny, 

nadprzyroǳonej. 

 

  



NĘDZA I ROZRYWKA 

Nie zgłębiając wszystkich poszczególnych zatrudnień, możemy je objąć jako rozrywkę. 

Nie zadowalamy się życiem, jakie mamy w sobie i we własnej naszej istocie; chcemy żyć w 

pojęciu drugich życiem urojonym i wysilamy się dlatego na pokaz. Pracujemy bez ustanku nad 

tym, aby upiększyć i zachować nasze istnienie urojone, a zaniedbujemy prawǳiwe. 

Rozrywka.— Nie mogąc znaleźć lekarstwa na śmierć, nęǳę, niewieǳę, postanowili, pragnąc 

osiągnąć szczęście, nie myśleć o tym. Nęǳe życia luǳkiego są podstawą tego wszystkiego: 

skoro luǳie to spostrzegli, zaczęli szukać rozrywki. 

Rozrywka.—Gdyby człowiek był szczęśliwy, byłby nim tym więcej, im mniej byłby 

rozproszony, jak święci i Bóg.—Tak; ale czyż to nie znaczy być szczęśliwym, móc znaleźć 

uciechę w rozrywce? — Nie; przychoǳi bowiem ona skądinąd i z zewnątrz; tak więc człowiek 

jest zależny, a tym samym wydany na pastwę tysiąca przypadków, sprawiających, iż zgryzoty 

są nieuniknione. 

Nęǳa. – Jedyna rzecz, która nas pociesza w naszych niedolach, to rozrywka, a wszelako jest 

to największa z naszych niedoli: ona bowiem głównie przeszkaǳa nam myśleć o sobie i gubi 

nas nieznacznie. Inaczej trwalibyśmy w nuǳie, a ta nuda popchnęłaby nas do szukania barǳiej 

trwałego sposobu wyrwania się z niej. Ale rozrywka bawi nas i przeprowaǳa nas nieznacznie 

ku śmierci. 

Nie dbamy nigdy o czas obecny. Uprzeǳamy przyszłość, jako zbyt wolno nadchoǳącą, jak 

gdyby chcąc przyspieszyć jej bieg; albo przywołujemy przeszłość, aby ją zatrzymać jako zbyt 

skwapliwą. Tak nierozsądni jesteśmy, że błąkamy się w czasach, które nie są nasze, nie myśląc 

o jedynym, który nam przynależy; i tak letcy, że myślimy o chwilach, które nie są już niczym, 

a przepuszczamy niebacznie jedyną, która istnieje. Zazwyczaj bowiem teraźniejszość nas rani. 

Ukrywamy ją naszym oczom, ponieważ nam jest przykra; a jeśli jest miła, żałujemy, że się nam 

wymyka. Staramy się podeprzeć ją przyszłością i silimy się rozrząǳać rzeczami, które nie są 

w naszej mocy, na czas, którego nie wiemy zgoła, czy dożyjemy. Niechaj każdy zbada swoje 

myśli, ujrzy, iż wszystkie zaprzątnięte są przeszłością i przyszłością. Nie myślimy prawie 

zupełnie o teraźniejszości; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treść do snucia 

przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem; przeszłość i teraźniejszość to nasze 

środki; jedynie przyszłość jest naszym celem. Tak więc nie żyjemy nigdy, ale spoǳiewamy się 

żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym iǳie, nie kosztujemy go nigdy. 

Wyobraźnia jest to najbarǳiej zwodnicza cząstka w człowieku, nauczycielka błędu i fałszu, 

tym barǳiej oszukańcza, że nie zawsze oszukuje, byłaby bowiem niezawodnym wskaźnikiem 

prawdy, gdyby była niezawodną w kłamstwie. Ale będąc najczęściej fałszywą, nie przedstawia 

żadnej znamiennej cechy, znacząc tym samym piętnem prawdę i fałsz. Ta harda potęga, 

nieprzyjaciółka rozumu, lubująca się w tym, aby go poprawiać i władać nim, chcąc okazać, ile 

może we wszelkiej rzeczy, stworzyła w człowieku drugą naturę. 

Mógłbym tu przytoczyć prawie wszystkie uczynki luǳi; toczą się one jedynie niemal wedle 

pobuǳeń wyobraźni. Kto rozdaje reputację? Wyobraźnia rozrząǳa wszystkim; ona tworzy 

piękność, sprawiedliwość i szczęście, które jest wszystkim w świecie. Kto uǳiela poważania i 

czci osobom, ǳiełom, prawom, potentatom, jeśli nie ta moc wyobraźni? Wszystkie bogactwa 

ziemi daremne są bez jej zgody! 



Wyobraźnia powiększa małe przedmioty, tak iż wypełnia nimi naszą duszę wskutek 

fantastycznego oszacowania; jak znowuż przez lekkomyślne zuchwalstwo pomniejsza wielkie 

aż do swojej miary, na przykład mówiąc o Bogu. Wyobraźnia nasza spęcznia nam tak barǳo 

stan obecny przez to, iż trawi się nad nim w ustawicznych rozważaniach, a tak dalece 

pomniejsza wieczność przez brak zastanowienia nad nią, iż czynimy z wieczności nicość, a z 

nicości wieczność. 

Miłość własna – Naturą miłości własnej i naszego luǳkiego JA jest miłować tylko siebie i 

cenić tylko siebie. Ale co pocznie? nie może przeszkoǳić, iżby ten przedmiot, który tak kocha, 

nie był pełen przywar i braków; chce być wielkim, a wiǳi się małym; chce być szczęśliwym, 

a wiǳi się nęǳnym; chce być doskonałym, a wiǳi się pełnym niedoskonałości; chce być 

przedmiotem miłości i szacunku luǳi, a wiǳi, iż przywary jego zasługują jeno na wstręt i 

wzgardę. Jest to bez wątpienia wielkie zło, być pełnym przywar, ale jeszcze większym złem 

jest być ich pełnym i nie chcieć ich uznać: znaczy to bowiem dodawać do nich jeszcze błąd 

dobrowolnego złuǳenia. Człowiek jest tedy jeno przebraniem, jeno kłamstwem i obłudą; i w 

sobie samym, i w stosunku do drugich. Nie chce, aby mu mówiono prawdę, stara się jej nie 

mówić innym; a wszystkie te skłonności, tak oddalone od sprawiedliwości i rozumu, posiadają 

przyroǳone korzenie w jego sercu. 

Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyroǳie, ale trzciną myślącą. Nie potrzeba, iżby 

cały wszechświat uzbroił się, aby go zmiażdżyć: mgła, kropla wody wystarczy, aby go zabić. 

Ale gdyby nawet wszechświat go zmiażdżył, człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym niż 

to, co go zabĳa, ponieważ wie, że umiera, i zna przemoc, którą wszechświat ma nad nim. 

Wszechświat nie wie nic. Cała nasza godność spoczywa tedy w myśli. Stamtąd trzeba nam się 

wywoǳić, a nie z przestrzeni i czasu, których nie umielibyśmy zapełnić. Silmy się tedy dobrze 

myśleć: oto zasada moralności. 

Wielkość człowieka jest wielka w tym, iż on zna swoją nęǳę. Drzewo nie zna swojej nędzy. 

Nęǳą tedy jest czuć swoją nęǳę, ale wielkością jest wieǳieć, że się jest nęǳnym. 

Wielkość człowieka jest tak widoczna, iż wyłania się z jego nęǳy. To, co bowiem jest naturą u 

zwierząt, to u człowieka nazywamy nęǳą; przez co uznajemy, iż jeśli natura jego jest ǳiś 

podobna naturze zwierząt, osunął się w nią z lepszej natury, która mu była właściwą niegdyś. 

 

  



SCEPTYCYZM I WIARA 

Wiekuista cisza tych nieskończonych przestrzeni przeraża mnie. 

Nie wiem, kto mnie wydał na świat, ani co jest świat, ani co ja sam. Żyję w straszliwej 

nieświadomości wszystkich rzeczy. Nie wiem, co jest moje ciało, co zmysły, co dusza, i ta część 

mnie, która myśli to, co ja mówię, która zastanawia się nad wszystkim i nad samą sobą i która 

nie zna siebie, tak samo jak reszty. Wiǳę te przerażające przestrzenie wszechświata, które mnie 

otaczają, czuję się przywiązany do kącika tej rozległej przestrzeni, nie wieǳąc, czemu mnie 

pomieszczono raczej w tym miejscu niż w innym, ani czemu tę odrobinę czasu, jaką mi dano 

do życia, wyznaczono w tym, a nie w jakimkolwiek innym punkcie całej wieczności, która 

mnie poprzeǳiła, i tej która ma po mnie nastąpić. Wiǳę ze wszystkich stron jedynie 

nieskończoności, które zamykają mnie niby atom i niby cień trwający jeno niepowrotną chwilę. 

Wszystko co wiem, to jeno to, iż mam niebawem umrzeć; ale co mi najbarǳiej jest nieznane, 

to sama ta śmierć, której niepodobna mi uniknąć. 

Oto nasz prawǳiwy stan; oto co nas czyni niezdolnymi i do wieǳy pewnej, i do zupełnej 

niewieǳy. Żeglujemy po szerokim przestworzu, zawsze niepewni i chwiejący się, popychani 

od jednego krańca ku drugiemu. W jakimkolwiek punkcie chcielibyśmy się uczepić i umocnić, 

wraz chwieje się i oddala; a jeśli podążamy za nim, wymyka się naszemu chwytowi, wyślizguje 

się i ulata w wiekuistej ucieczce. Jest to nasz stan naturalny, a wszelako najbarǳiej przeciwny 

naszym skłonnościom; pałamy pragnieniem znalezienia oparcia i ostatecznej stałej podstawy, 

aby zbudować na niej wieżę wznoszącą się w nieskończoność; ale cały nasz fundament trzaska 

i ziemia roztwiera się otchłanią. Nie szukajmy tedy pewności i stałości. Rozum nasz zawsze 

pada ofiarą zwodniczości pozorów, nic nie zdoła ustalić skończoności mięǳy dwiema 

nieskończonościami, które zamykają ją i umykają się jej. 

Poznanie nasze zajmuje w porządku rzeczy poznawalnych to samo miejsce, co ciało nasze w 

rozmiarach przyrody. 

A zaś niemocy naszej w poznaniu rzeczy dopełnia to, iż są one proste same w sobie, my zaś 

jesteśmy złożeni z dwóch przeciwnych i różnorakich natur, z duszy i z ciała. Niepodobna 

bowiem, aby ta część, która w nas rozumuje, była innej natury niż duchowej, a gdyby ktoś 

żądał, abyśmy byli zupełnie cieleśni, to by nas wykluczyło o wiele barǳiej od poznania rzeczy, 

ile że nie ma nic barǳiej niepojętego niż rzec, że materia zna siebie samą: niepodobna wam 

jest poznać, w jaki sposób mogłaby się ona znać. Tak więc, jeżeli jesteśmy po prostu materią, 

nie możemy zgoła nic poznać; jeśli zaś składamy się z ducha i z materii, nie możemy poznać 

do gruntu rzeczy prostych, cielesnych czy duchowych. 

Kiedy zważam krótkie trwanie mego życia, wchłonięte w wieczność będącą przed nim i po 

nim, kiedy zważam małą przestrzeń, którą zajmuję, a nawet którą wiǳę, utopioną w 

nieskończonym ogromie przestrzeni, których nie znam i które mnie nie znają, przerażam się i 

ǳiwię, iż znajduję się raczej tu niż tam, nie ma bowiem racji, dlaczego raczej tu niż tam, 

dlaczego raczej teraz niż wtedy. Kto mnie tu postawił? Na czyj rozkaz i zarząǳenie 

przeznaczono mi to miejsce i ten czas? 

Mięǳy nami a piekłem lub niebem jest tylko odgraǳające nas od nich życie, rzecz najkruchsza 

w świecie. 

Nie mogę przebaczyć Kartezjuszowi; rad by był chętnie w całej swej filozofii obejść się bez 

Boga, ale nie mógł się powstrzymać od tego, iż kazał mu dać szczutka, aby wprawić świat w 

ruch; po czym już mu Bóg na nic nie potrzebny. 



Trzeba znać siebie samego : gdyby to nie posłużyło do znalezienia prawdy, służy przynamniej 

do wytyczenia własnego życia, a nie masz nic goǳiwszego. 

Wiara powiada wprawǳie to, czego nie mówią zmysły, ale nie mówi rzeczy przeciwnych temu, 

co one wiǳą. Stoi ponad nimi, ale nie na wspak nim. 

Ostatni wysiłek rozumu to uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go 

przerastają; wątły jest, jeżeli nie dosięga tej świadomości. A jeżeli rzeczy przyroǳone 

przerastają go, cóż powieǳieć o nadprzyroǳonych? 

Poddanie i posługiwanie się rozumem, oto na czym polega prawǳiwy chrystianizm. 

Nie ma nic równie zgodnego z rozumem jak zaparcie się rozumu. 

Serce ma swoje racje, których rozum nie zna. 

Boga czuje serce, nie rozum. Oto co jest wiara: Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu. 

Wojna domowa w człowieku mięǳy rozumem a namiętnościami. Gdyby miał tylko rozum bez 

namiętności… Gdyby miał tylko namiętności bez rozumu… Ale mając jedno i drugie, nie może 

być bez wojny, ile że nie może być w pokoju z jednym, nie wydając zarazem wojny drugiemu: 

tak więc jest wciąż w rozdwojeniu i sprzeczności z sobą. 

Wszystkie te sprzeczności, które zdawały się mnie najbarǳiej oddalać od poznania, od religii, 

zawiodły mnie właśnie najrychlej do prawǳiwej religii. 

 

  



ZAKŁAD PASCALA 

Nieskończoność—nic.— Dusza nasza zabłąkała się w ciało, gǳie znajduje liczbę, czas, 

wymiary; rozumuje o tym, nazywa to naturą, koniecznością i nie może uwierzyć w nic innego. 

Jedność dodana do nieskończoności nie pomnaża jej ani o włos, tak samo jak stopa dodana do 

nieskończonej miary. Skończoność unicestwia się w obliczu nieskończoności i staje się czystą 

nicością. Tak nasz duch w obliczu Boga; tak nasza sprawiedliwość wobec sprawiedliwości 

boskiej. Mniejsza jest dysproporcja pomięǳy sprawiedliwością naszą a boską niż mięǳy 

jednością a nieskończonością. Sprawiedliwość Boga musi być olbrzymia jak jego miłosierǳie; 

owóż, sprawiedliwość wobec potępionych mniej jest olbrzymia i mniej musi uderzać niż 

miłosierǳie wobec wybranych. Wiemy, że istnieje nieskończoność, ale nie znamy jej natury. 

Wiemy np. że fałszem jest, aby liczby były skończone; zatem prawdą jest, że istnieje 

nieskończoność w liczbie; ale nie wiemy, co to jest. Fałszem jest, aby była parzysta, fałszem, 

aby była nieparzysta; za dodaniem bowiem jedności nie zmieni swojej natury; a wszelako jest 

to liczba, wszelka zaś liczba jest parzysta albo nieparzysta (prawda, iż to odnosi się do wszelkie 

liczby skończone). Tak samo można dobrze wieǳieć, że jest Bóg, nie wieǳąc, czym jest. Czyż 

nie istnieje prawda istotna, wobec tylu rzeczy prawǳiwych, które nie są samą prawdą. 

Znamy tedy istnienie i naturę skończoności, ponieważ jesteśmy skończeni i rozciągli jak ona. 

Znamy istnienie nieskończoności, a nie znamy jej natury, ponieważ ma ona rozciągłość jak my, 

ale nie ma granic, jak my je mamy. Ale nie znamy ani istnienia, ani natury Boga, ponieważ nie 

ma ani rozciągłości, ani granic. Ale przez wiarę znamy jego istnienie; przez chwałę poznamy 

jego naturę. Owóż, wykazałem już, że można dobrze znać istnienie jakiejś rzeczy, nie znając 

jej natury. Mówmy teraz wedle światła zdrowego rozsądku. 

Jeśli jest Bóg, jest on nieskończenie niepojęty, skoro nie mając ani części, ani granic, nie 

pozostaje do nas w żadnym stosunku. Jesteśmy tedy niezdolni pojąć ani czym jest, ani czy jest; 

w tym stanie rzeczy, któż ośmieli się rozstrzygać kwestię? Nie my, którzy nie mamy z nim 

żadnego punktu styczności. Któż potępi tedy chrześcĳan, iż nie mogą uzasadnić swoich 

wierzeń, skoro sami głoszą, iż wyznają religię, której nie mogą uzasadnić? Oświadczają, 

przedstawiając ją światu, że to jest głupstwo, stultitia; a wy się później skarżycie, że jej nie 

udowadniają! Gdyby jej dowoǳili, nie dotrzymywaliby słowa: przez to, iż zbywa im dowodów, 

nie zbywa im sensu. Tak, ale przypuściwszy, że to tłumaczy tych, którzy podają ją jako taką i 

oczyszcza ich z zarzutu, iż podają ją bez dowodów, to samo nie usprawiedliwią tych, którzy ją 

przyjmują. Zbadajmyż ten punkt i powieǳmy: „Bóg jest, albo go nie ma. Ale na którą stronę 

się przechylimy? Rozum nie może tu nic określić: nieskończony chaos nas odǳiela. Na krańcu 

tego nieskończonego oddalenia rozgrywa się partia, w której wypadnie cetno czy licho. Na co 

stawiacie? Wedle rozumu, nie możecie ani na to, ani na to; wedle rozumu nie możecie bronić 

żadnego z dwu. Nie zarzucacie tedy błędu tym, którzy uczynili wybór; nie wiecie bowiem. — 

Nie, ale będę im zarzucał, iż uczynili nie ten wybór, ale w ogóle wybór; mimo bowiem, że ten, 

co stawia na jedną stronę i ten, co na drugą, popełniają jednaki błąd, obaj popełniają błąd: 

trafnym jest nie zakładać się w ogóle. — Tak, ale trzeba się zakładać; to nie jest rzecz dobrej 

woli, zmuszony jesteś. Cóż tedy wybierzesz? Zastanów się. Skoro trzeba wybierać, zobaczmy, 

przy czym mniej ryzykujesz. Masz dwie rzeczy do stracenia: prawdę i dobro; i dwie do 

stawienia na kartę: twój rozum i twoją wolę, twoją wieǳę i twoją szczęśliwość; twoja zaś 

natura ma dwie rzeczy, przed którymi umyka: błąd i niedolę. Skoro trzeba koniecznie wybierać, 

jeden wybór nie jest z większym uszczerbkiem dla twego rozumu niż drugi. To punkt osąǳony. 

A twoja szczęśliwość? Zważmy zysk i stratę, zakładając się, że Bóg jest. Rozpatrzmy te dwa 

wypadki: jeżeli wygrasz, zyskujesz wszystko; jeżeli przegrasz, nie tracisz nic. Zakładaj się tedy, 



że jest, bez wahania. — To cudowne. Tak, trzeba się zakładać, ale za wiele może stawiam. — 

Zobaczmyż. Skoro są równe widoki zysku i straty, tedy gdybyś miał zyskać tylko dwa życia za 

jedno, jeszcze mógłbyś się zakładać. A gdyby były trzy do zyskania, trzeba by grać (skoro 

znajdujesz się w konieczności grania) i byłbyś nierozsądny, skoro jesteś zmuszony grać, gdybyś 

nie postawił swego życia, aby wygrać trzy za jedno w grze, w której jest równa szansa zysku i 

straty. Ale tu choǳi o wieczność życia i szczęścia, a skoro tak jest, to gdyby zachoǳiła 

nieskończona mnogość przypadków, z których jeden tylko byłby za tobą, i tak jeszcze miałbyś 

rację postawić jedno, aby wygrać dwa; a ǳiałałbyś nierozsądnie, gdybyś, będąc zniewolony 

grać, wzdragał się stawić jedno życie przeciw trzem w grze, w której w nieskończoności 

przypadków jeden jest za tobą, gdyby było do wygrania nieskończone trwanie życia 

nieskończenie szczęśliwego. Ale tutaj jest nieskończoność życia nieskończenie szczęśliwego 

do wygrania, jedna szansa wygranej przeciw skończonej ilości szans straty i to, co stawiasz, 

jest skończone. Wybór jest jasny: wszęǳie, gǳie jest nieskończoność i gǳie nie ma 

nieskończonej ilości szans straty przeciw szansie zysku, nie można się wahać, trzeba stawiać 

wszystko. Tak więc kiedy się jest zmuszonym grać, trzeba być obranym z rozumu, aby 

zachować życie, raczej niż rzucić je na hazard dla nieskończonego zysku, równie 

prawdopodobnego jak utrata nicości. Na nic bowiem nie zda się mówić, że niepewnym jest, 

czy wygramy, a pewnym, że ryzykujemy; iż nieskończona odległość, jaka jest mięǳy 

pewnością tego, co się naraża, a niepewnością tego, co się wygra, równa skończone dobro, 

które się na pewno naraża, z nieskończonością, która jest niepewna. Tak nie jest; tak samo 

każdy gracz ryzykuje pewnie dla wygrane niepewnej; a wszelako ryzykuje pewnie 

skończoność, aby wygrać niepewnie skończoność, i nie grzeszy w tym przeciw rozumowi. Nie 

ma nieskończonej odległości pomięǳy ową pewnością tego, co się naraża, a niepewnością 

zysku; to fałsz. Jest, to prawda, nieskończoność pomięǳy pewnością wygrania a pewnością 

przegrania. 

Ale mięǳy niepewnością wygrania a pewnością tego, co się ryzykuje, zachoǳi stosunek wedle 

proporcji zysku i straty; jeżeli tedy tyleż jest możliwości z jednej strony, co z drugiej, partia 

rozgrywa się na równi; wówczas pewność tego, co się naraża, równa jest niepewności zysku: 

bynajmniej zaś nie jest od niej nieskończenie odległa. Tak więc twierǳenie nasze potęguje się 

w nieskończoność, kiedy choǳi o narażenie czegoś kończonego w grze, gǳie są równe widoki 

straty i zysku, a nieskończoność do wygrania. To zupełnie jasne, jeżeli luǳie w ogóle zdolni 

są do jakiejś prawdy, to jest prawdą. — Przyznaję, goǳę się. Ale czy nie byłoby jeszcze jakiego 

sposobu podpatrzenia kart w tej grze? — Owszem, Pismo, etc. — Tak; ale ja mam ręce 

związane, a usta nieme: zmuszają mnie do zakładania się, a nie mam swobody; nie chcą mi 

folgować, a jestem stworzony w taki sposób, że nie umiem wierzyć. Cóż mam tedy uczynić? 

— To prawda. Ale dowieǳ się bodaj, że twoja niemoc wiary, skoro rozum skłania cię do niej, 

a mimo to nie jesteś do niej zdolny, pochoǳi jedynie z winy twoich namiętności. Pracuj tedy 

nie nad tym, aby przekonać samego siebie pomnożeniem dowodów istnienia Boga, ale 

poskromieniem swoich namiętności. Chcesz iść ku wierze, a nie znasz drogi; chcesz się uleczyć 

z niedowiarstwa i żądasz leku po temu; dowiaduj się u tych, którzy byli spętani jak ty, a którzy 

teraz zakładają się o wszystko, co mają; to luǳie znający drogę, którą chciałbyś iść; i wyleczeni 

z choroby, z której ty chciałbyś się uleczyć. Naśladuj sposób, od którego oni zaczęli; to znaczy 

czyniąc wszystko tak, jak gdyby wierzyli, biorąc wodę święconą, słuchając mszy, etc. W 

naturalnej droǳe doprowaǳi cię to do wiary i ogłupi cię. — Ależ tego się właśnie obawiam. 

— Czemu? Co masz do stracenia? Ale aby udowodnić, że to tam prowaǳi, powiem ci, iż to 

poskromi twoje namiętności, które są główną przeszkodą, etc. Koniec tej rozmowy.—Owóż, 

cóż ci grozi przez to, że obierzesz tę drogę? Bęǳiesz wierny, uczciwy, pokorny, wǳięczny, 

dobroczynny, przyjacielski, szczery, prawdomówny. To prawda, nie bęǳiesz opływał w zatrute 



uciechy, chwałę, rozkosze: czyż nie bęǳiesz miał innych? Powiadam ci, zyskasz jeszcze w tym 

życiu; za każdym krokiem, jaki uczynisz na tej droǳe, ujrzysz tyle pewności zysku i taką nicość 

tego, co ryzykujesz, iż w końcu poznasz, że założyłeś się o rzecz pewną, nieskończoną, za którą 

nie dałeś nic. — „Och, to co mówisz, porywa mnie, zachwyca, etc., etc”. — Jeżeli to 

rozumowanie podoba ci się i zdaje ci się silne, wieǳ, że wygłasza je człowiek, który przedtem 

i potem upadł na kolana, aby modlić się do tej nieskończonej i niepoǳielnej Istoty, poddając 

jej całego siebie, o to, aby poddała sobie i ciebie dla twego własnego dobra i dla swojej chwały; 

tak siła kojarzy się z tą pokorą. 


