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Miłowit Kuniński
Uniwersytet Jagielloński

Bóg w filozofii XVII wieku:  
Kartezjusz i Pascal

Filozofia wieku XVII dziedziczy po wcześniejszych stuleciach funda-
mentalne zagadnienie, jakim jest dla myśli chrześcijańskiej relacja mię-
dzy filozofią, teologią i wiarą religijną. Podobnie jak w średniowieczu 
w epoce nowożytnej ścierają się ze sobą dwie tendencje, niekoniecznie 
wykluczające się nawzajem. Jedna, polegająca na poszukiwaniu rozu-
mowego uzasadnienia wiary (fides quaerenes intellectum)1, i druga, kwe-
stionująca możliwości poznawcze człowieka i przeciwstawiająca rozu-
mowi wiarę, mającą swe źródło w łasce Bożej. 

Filozofia XVII wieku podejmuje wysiłek przezwyciężenia rzeko-
mych błędów scholastyki, rozwijając metafizykę w istocie zakorzenioną 
w systemie pojęć i zagadnieniach metafizyki średniowiecznej. Karte-
zjusz krytykuje scholastykę z pozycji filozofii inspirowanej metodolo-
gicznym wzorcem matematyki (mathesis universalis – matematyki/na-
uki uniwersalnej2), która ma przybrać ostateczny kształt, trzykrotnie 

1 Formuła głosząca wiarę poszukującą rozumu (rozumienia) wywodzi się od św. Augu-
styna, ale jest najszerzej znana dzięki św. Anzelmowi z Canterbury jako wyrażająca cha-
rakterystyczne dla scholastyki dążenie do uargumentowanych uzasadnień prawd wiary, 
w tym wiary w istnienie Boga jako bytu najdoskonalszego w postaci dowodów na Jego 
istnienie. 
2 Gdy głębiej się nad tym zastanawiałem, stało mi się w końcu jasne, że ściśle do matematyki 
odnosi się wszystko, w czym bada się porządek i miarę, bez względu na to, czy owej miary szu-
kać należy w liczbach czy figurach, gwiazdach, dźwiękach, czy w jakimkolwiek innym przed-
miocie; musi zatem istnieć jakaś ogólna nauka, która by wyjaśniała to wszystko, co może być 
przedmiotem badań, odnośnie do porządku i miary nie przysługujących żadnej szczególnej 
materii. Tę właśnie matematykę można nazwać, posługując się nie wyrazem zapożyczonym, 
lecz starym i powszechnie używanym, matematyką uniwersalną [Mathesim universalem 
nominari – MK], ponieważ zawiera ona to wszystko, dzięki czemu inne nauki nazywają się 
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przezeń śnionej, scientiae mirabilis o dedukcyjnej strukturze. Innym 
źródłem inspiracji antyscholastycznej była dla niego współczesna na-
uka, w której rozwoju brał czynny udział. A jednak metafizyka Karte-
zjusza stanowiąca korzenie drzewa wiedzy, z których wyrasta fizyka, 
mechanika, medycyna i etyka, zawiera w sobie wiele tez przejętych 
z metafizyki scholastycznej3. Autor Medytacji o pierwszej filozofii czę-
sto deklaruje krytyczny stosunek do scholastyki w swych dziełach, ale 
korespondencja świadczy o tym, że nie miał o niej tak jednoznacznie 
krytycznego zdania4. 

Rozważmy zagadnienie dowodów na istnienie Boga w Medytacjach 
o pierwszej filozofii, których konstrukcja przeprowadzona przez Karte-
zjusza wskazuje na silny związek jego metafizyki z metafizyką schola-
styczną5. Kartezjusz, rozwijając swoją filozofię, dążył do zbudowania 
systemu filozoficznego opartego na tak abstrakcyjnych zasadach, by 
zyskały one aprobatę wszystkich ludzi, niezależnie od wyznawanej  
 

matematycznymi. R. Descartes, Prawidła kierowania umysłem, w: idem, Prawidła kierowa-
nia umysłem. Poszukiwanie prawdy poprzez światło przyrodzone rozumu, przeł. L. Chmaj, 
Warszawa 1958, s. 21–22.
3 Autor do tłumacza książki: list który może tu służyć jako przedmowa, w: R. Descartes, Za-
sady filozofii, przekład, słowo od tłumacza i przypisy I. Dąmbska, Kęty 2001, s. 19.
4 R. Ariew, Descartes and scholasticism: the intellectual background to Descartes’ thought, 
w: The Cambridge Companion to Descartes, red. J. Cottingham, Cambridge 1999 (1992), 
s. 59–60, 69–72, 75–76.
5 W juweniliach Kartezjusza znajdujemy stwierdzenie, iż wkracza on, dotychczas widz, 
na scenę świata zamaskowany (larvatus prodeo) jak komedianci, którzy nie chcą, by do-
strzeżono, że się wstydzą (Œeuvres de Descartes, red. C. Adam i P. Tannery, Paris 1902, 
t. X, s. 213). Być może Kartezjusz wahał się, jak zostaną przyjęte wywody filozoficzne 
nikomu nieznanego żołnierza, uczestnika początkowej fazy wojny trzydziestoletniej 
(G. Rodis-Lewis, Descartes’ life and the development of his philosophy, w: The Cambridge 
Companion to Descartes..., s. 30. Rodis-Lewis nawiązuje tu do interpretacji H. Gouhiera 
w jego Les premières pensées de Descartes. Contribution à l’histoire de l’anti-Renaissance, 
Paris 1958). Druga możliwość, w moim przekonaniu słabo uzasadniona ze względu na 
fakt, iż Kartezjusz, pisząc to wyznanie, był jeszcze młodym, początkującym filozofem, 
to celowe ukrywanie swego stanowiska filozoficznego w językowej szacie i siatce pojęcio-
wej przejętej ze scholastyki. Wydaje się, że wyjaśnienie związków filozofii Kartezjusza 
z filozofią scholastyczną jest znacznie prostsze: posługiwał się on językiem i kategoriami 
późnej scholastyki, gdyż ten język był powszechnie zrozumiały wśród uczonych, nieza-
leżnie od tego, że służył mu on do wyrażania nowych myśli, nierzadko podważających 
stanowisko scholastyków, lecz także sprawiał, iż istotne tezy metafizyki scholastycznej 
zostały włączone do jego filozofii. 



Bóg w filozofii XVII wieku: Kartezjusz i Pascal

~  35  ~

przez nich religii6. Jak to ujął w Rozmowie z Burmanem: tak spisałem 
swoje poglądy filozoficzne, aby wszędzie mogły być przyjęte, bodaj nawet 
u Turków, i abym dla nikogo nie był powodem zgorszenia7. 

1. Dowody Kartezjusza na istnienie Boga  
jako kontynuacja metafizyki wcześniejszej  

i ich krytyka przez Pascala 

W Medytacjach Kartezjusza znajdujemy dwa dowody na istnienie Boga, 
które skrytykował Pascal, przeciwstawiając się argumentacji rozu-
mowej jako nieskłaniającej do wiary w Boga. W literaturze zazwyczaj 
przedstawia się podobieństwa i różnice między dowodami Kartezju-
sza a dowodami wcześniejszymi św. Anzelma i św. Tomasza z Akwi-
nu, poddaje się analizie ich krytykę zawartą w Zarzutach J. Caterusa, 
M. Mersenne’a, T. Hobbesa i P. Gassendiego oraz Odpowiedzi na zarzuty 
Kartezjusza, wskazując przy tym na elementy metafizyki scholastycz-
nej i jej modyfikacje w jego wywodach8. 

Rekonstrukcje dowodów Kartezjusza mają zwykle postać uprosz-
czoną, gdyż koncentrują się na ich podstawowej argumentacji. Rekon-
strukcje proponowane w artykule są rozbudowane, gdyż uwzględniają 
przesłanki zaczerpnięte przez Kartezjusza z filozofii scholastycznej, co, 
jak się wydaje, pozwala przedstawić ich złożoną strukturę w bardziej 
przejrzystej formie. 

6 J. Cottingham, Introduction, w: The Cambridge Companion to Descartes..., s. 4.
7 R.  Descartes, Rozmowa z Burmanem, w: idem, Medytacje o pierwszej filozofii wraz 
z zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem, przeł. 
M. i K. Ajdukiewiczowie, S. Swieżawski, I. Dąmbska, Warszawa 1958, s. 261.
8 Por. np. J. Almog, Cogito? Descartes and Thinking the World, Oxford 2008, s. 47–96;  
J.-M. Beyssade, The Idea of God and the proofs of his existence, w: The Cambridge Companion 
to Descartes..., s. 174–199; J. Cottingham, Cartesian Reflections. Essays on Descartes’s Phi-
losophy, Oxford 2008, s. 58–65, 302–309; M. Gueroult, Descartes’s Philosophy Interpre-
ted According to the Order of Reasons, t. 1, przeł. R. Ariew, Minneapolis 1984; A. Kenny, 
Descartes’ Ontological Argument, w: Descartes’ Meditations: Critical Essays, red. V. Chap-
pell, New York 1997, s. 177–194; L. Nolan, Descartes’ Ontological Argument, w: The Stan-
ford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2015 Edition), red. E.N. Zalta, URL = https://plato.
stanford.edu/archives/fall2015/entries/descartes-ontological/> (dostęp: 17.03.2017); 
B. Williams, Descartes. The project of Pure Enquiry, London (1978) 1990, s. 130–162.
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1.1. Rekonstrukcja dowodu na istnienie Boga  
w Medytacji III Kartezjusza (wariant podstawowy)

1. Wszystko ma swoją przyczynę. W sformułowaniu negatywnym: ex 
nihilo nihil fit – z niczego nic nie powstaje.

2. Przyczyna zawiera w sobie więcej lub tyle samo rzeczywistości co 
skutek. Inaczej, skutek nie może być doskonalszy od przyczyny. 

3. Substancje (w tym przyczyny i skutki) różnią się co do stopnia 
rzeczywistości/doskonałości/bytowości (realitas/perfectio/entitas) 
(stopień rzeczywistości oznacza stopień zależności w istnieniu od 
czegoś istniejącego w sposób bardziej samoistny aż do pełnej nie-
zależności [samoistności, czyli w języku scholastyki aseitas, od cza-
sownika a se esse]).

4. Idee w umyśle różnią się co do stopnia rzeczywistości obiektywnej 
(realitas obiectiva ideae) (reprezentowania różnych co do stopnia 
rzeczywistości przedmiotów, będących ich korelatami)9.

5. Rzeczywistość obiektywna ma swą przyczynę formalną lub emi-
nentną10.

9 Obiektywną rzeczywistość idei Kartezjusz definiuje następująco: Definicja III. Przez 
obiektywną rzeczywistość idei [realitas obiectiva ideae – MK] rozumiem bytowość rzeczy [en-
titas rei – MK] przedstawionej przez ideę, o ile zawiera się ona w idei; i w taki sam sposób 
można mówić o obiektywnej doskonałości lub o obiektywnym kunszcie itp. Cokolwiek bowiem 
istnieje jako [występujące] w przedmiotach idej, to istnieje w sposób obiektywny w samych 
ideach [quatenus est in ideatum obiectis, ea sunt in ipsis ideis obiective – MK], R. Descar-
tes, Odpowiedzi na zarzuty drugie, w: idem, Medytacje o pierwszej filozofii..., s. 198–199, 
tekst łaciński za Renati Des-Cartes, Meditationes de prima philosophia in qua Dei existen-
tia et animae immortalitas demonstratur, Parisiis MDCLXI, s. 218; http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b86002964/f250.item.r=.langEN (dostęp: 22.10.2016). Innymi słowy, 
idea, rozumiana przez Kartezjusza jako bezpośrednia świadomość danej myśli, gdy roz-
patrywać jej treść lub zawartość (termin Romana Ingardena), reprezentuje jakiś przed-
miot (w najogólniejszym sensie), różny i niezależny od tej idei. 
10 Rozróżnienia istnienia formalnego i eminentnego w Medytacjach o pierwszej filozofii 
dokonał Kartezjusz w definicji czwartej: IV. O tym samym [co występuje w przedmiotach 
idei] powiada się, że jest w sposób formalny w przedmiotach idej, jeżeli jest ono w nich ta-
kie, jakim je ujmujemy [esse formaliter in ideatum obiectis, quando talia sunt in ipsis qualia 
illa percipimus – MK], a w sposób eminentny [eminenter – MK], gdy wprawdzie nie jest 
ono takie [jakim je ujmujemy], lecz takie, że mogłoby je zastąpić, R. Descartes, Odpowiedzi 
na zarzuty drugie..., s. 199, tekst łaciński za R. Des-Cartes, Meditationes de prima philo-
sophia..., s. 218. Rozróżnienie to, zaczerpnięte przez Kartezjusza z filozofii scholastycz-
nej, określa dwa rodzaje relacji między zawartością idei a jej przedmiotem (obiectum 
ideatum). W wypadku istnienia formalnego przedmiotowi idei przysługuje istnienie 
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6. Umysł ludzki posiada ideę (pojęcie) Boga – „substancji nieskończo-
nej, niezależnej [bez przyczyny, samoistnej], o najwyższym rozumie 
i mocy, która stworzyła mnie samego i wszystko inne, co istnieje, 
o ile istnieje”11. Idea ta posiada więcej rzeczywistości obiektywnej 
niż inne idee reprezentujące substancje skończone.

7. Umysł ma w sobie ujęcie tego, co nieskończone, wyprzedzające uję-
cie tego, co skończone.

(...) pojmuję to zupełnie jasno, że więcej rzeczywistości jest w substancji nieskoń-
czonej niż w skończonej, i że zatem jest we mnie w jakiś sposób na pierwszym 
miejscu ujęcie (perceptio) nieskończoności przed pojęciem skończoności, czyli uję-
cie Boga przed ujęciem mnie samego12.

8. Umysł jest substancją skończoną i ma świadomość własnej skoń-
czoności. 

(...) jakżebym mógł inaczej zrozumieć, że mam wątpliwości, że czegoś pragnę, tzn. 
że czegoś mi brak i że nie jestem zupełnie doskonały, jeżeliby nie było we mnie żad-
nej idei bytu doskonalszego, którego porównanie ze mną pozwoliłoby mi poznać 
własne moje braki?13

9. Rzeczywistość obiektywna idei Boga nie zawiera się w nas ani for-
malnie, ani eminentnie. 

10. Umysł ludzki nie mógł zatem samoistnie wytworzyć idei Boga.
11. Idea Boga ma za przyczynę substancję posiadającą rzeczywistość 

formalną, reprezentowaną w treści (zawartości) idei, a zatem sub-
stancja ta, czyli Bóg, istnieje.

niezależne od idei, a jej zawartość ujmowana przez umysł jest zgodna z właściwościami 
tego przedmiotu; idea jest więc prawdziwa w sensie materialnym. Natomiast w wypad-
ku istnienia w sposób eminentny przedmiotowi idei przysługuje istnienie niezależne 
od idei, a jej zawartość ujmowana przez umysł jest wprawdzie niezgodna z właściwoś-
ciami tego przedmiotu, ale między zawartością idei i przedmiotem idei zachodzi od-
powiedniość. 
11 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii..., s. 59.
12 Ibidem, s. 60. 
13 Ibidem, s. 70.
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1.2. Rekonstrukcja dowodu na istnienie Boga  
w Medytacji III Kartezjusza (wariant drugi)

1. Skutek nie może być doskonalszy od przyczyny.
2. Jako byt posiadający pojęcie istoty doskonałej w umyśle mogę po-

chodzić od samego siebie lub innych bytów niedoskonałych.
3. Jeśli pochodziłbym od samego siebie, musiałbym posiadać moc 

podtrzymywania siebie w istnieniu.
4. Nie stwierdzam w sobie posiadania takiej mocy, a więc jestem za-

leżny w swym istnieniu od jakiegoś innego bytu, który może być 
doskonały lub niedoskonały.

5. Jako byt myślący i posiadający w sobie pojęcie Boga mogę, na mocy 
przesłanki 1., mieć przyczynę swego istnienia w bycie co najmniej 
tak doskonałym jak ja, a więc myślącym i wyposażonym w pojęcie 
Boga.

6. Byt, od którego pochodzę, może sam pochodzić od innego bytu my-
ślącego i wyposażonego w pojęcie Boga.

7. Łańcuch bytów tego rodzaju nie może być nieskończony.
8. Istnieje początek łańcucha przyczyn, czyli Bóg, który mnie stwo-

rzył, wyposażając w pojęcie Boga, i podtrzymuje mnie w istnieniu.

1.3. Rekonstrukcja dowodu na istnienie Boga  
w Medytacji V Kartezjusza

1. W umyśle napotyka się niezliczone idee przedmiotów (rzeczy), któ-
re być może nie istnieją poza umysłem, lecz nie są niczym.

2. Myślenie o tych przedmiotach (rzeczach) w pewien sposób zależy od 
woli myślącego podmiotu (podmiot nie musi bowiem o nich myśleć).

3. Gdy jednak podmiot myśli o tych przedmiotach (rzeczach), ma do 
czynienia z ich prawdziwymi i niezmiennymi naturami.

4. Wyobrażony/pomyślany trójkąt może nie istnieć poza moim umy-
słem (extra me), ale ma „jakąś określoną naturę, czyli istotę, czyli 
formę niezmienną i wieczną (determinata quaedam natura, sive es-
sentia, sive forma immutabilis & aeterna)”14. 

14 Ibidem, s. 85. Tekst łaciński za R.  Des-Cartes, Meditationes de prima philosophia..., 
s. 76–82.
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5. Natura, istota, forma niezmienna i wieczna wyobrażonego/pomy-
ślanego trójkąta nie została wymyślona przez podmiot myślący ani 
nie jest od niego zależna.

6. Własności trójkąta, w tym również związki między nimi, które 
można stwierdzić za pomocą intuicji intelektualnej lub wykazać 
za pomocą dowodu jako mu przysługujące, są poznawane jasno 
i wyraźnie przez podmiot myślący, niezależnie od jego woli, i nie są 
w dowolny sposób formowane.

7. Wszystko, co ujmowane jasno i wyraźnie jako należące do danej 
rzeczy, której ideę posiada umysł, jest prawdziwe.

8. W umyśle znajduje się idea Boga, bytu najdoskonalszego, podobnie 
jak idee innych rzeczy.

9. Umysł jasno i wyraźnie pojmuje, że do natury Boga należy wieczne 
i aktualne istnienie, tak jak jasno i wyraźnie pojmuje, że do natury 
figury czy liczby należy to, czego się o niej dowodzi. 

10. Zatem umysł ma podstawy, by istnienie Boga uznać za równie pew-
ne jak prawdy matematyczne. 

11. Uogólnienie indukcyjne: we wszystkich innych rzeczach umysł roz-
różniał istnienie (existentia) i istotę (essentia).

12. Hipoteza: Zatem w Bogu też można (rozróżnić i) oddzielić istnienie 
od istoty i pomyśleć, że On nie istnieje aktualnie [rzeczywiście] (at-
que ita Deum ut non existentem cogitari).

13. Jednak tak jak od istoty trójkąta nie można oddzielić tego, że wiel-
kość trzech jego kątów równa się dwóm kątom prostym, a od idei 
góry oddzielić idei doliny, tak od istoty Boga nie można oddzielić 
istnienia.

14. Tak samo nie można pomyśleć sobie Boga (tj. bytu najdoskonalsze-
go), któremu brak istnienia (a więc brak jakiejś doskonałości), jak 
pomyśleć górę bez doliny. 

15. Niemożność pomyślenia góry bez doliny pozwala uznać, iż są one 
nierozdzielne, lecz nie, że istnieją. 

16. O Bogu można myśleć tylko jako o istniejącym, a zatem istnienie jest 
nieodłączne od (istoty, natury, formy niezmiennej i wiecznej) Boga.

17. Myślenie o Bogu jako o istniejącym i niemożność pomyślenia Boga 
bez istnienia (tj. bytu najdoskonalszego bez najwyższej doskona-
łości), choć można wyobrazić sobie (pomyśleć) konia ze skrzyd-
łami lub bez nich, wskazuje na konieczność samej rzeczy, czyli 
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konieczność istnienia Boga, która skłania umysł, by myślał o Bogu 
jako o istniejącym15. 

Zarówno ogólne tezy, np. wszystko ma swoją przyczynę (z nicze-
go nic nie powstaje), przyczyna zawiera w sobie więcej lub tyle samo 
rzeczywistości co skutek lub skutek nie może być doskonalszy od przy-
czyny, jak i pewne pojęcia, jakimi posługuje się Kartezjusz w obu do-
wodach, np. istota, natura, forma, stwarzanie ciągłe, istnienie formal-
ne i eminentne, rzeczywistość i doskonałość, wskazują wyraźnie, jak 
wiele przejął on z filozofii scholastycznej. Nie zmienia to jednak faktu, 
iż dowód istnienia Boga w Medytacji III, nazywany antropologicznym 
lub psychologicznym, a będący odmianą dowodu kosmologicznego, ce-
chuje oryginalność, gdyż dowodzi istnienia Boga, wykazując, iż jest On 
przyczyną, lecz nie świata, ale pojęcia Boga w ludzkim umyśle. W wa-
riancie drugim tego dowodu argumentuje się, iż człowiek wyposażony 
w pojęcie Boga ani nie może pochodzić od samego siebie, ani od innych 
bytów równie niedoskonałych jak on, lecz jedynie od bytu doskonałego. 

Schemat dowodu kosmologicznego można przedstawić następująco:
1. W umyśle ludzkim znajduje się pojęcie Boga – istoty nieskończo-

nej, doskonałej.
2. Umysł ludzki jako mniej doskonały nie mógł sam wytworzyć poję-

cia takiej istoty. 
3. Przyczyną obecności w ludzkim umyśle pojęcia Boga – istoty nie-

skończonej musi być coś co najmniej równie doskonałego, a więc 
sam Bóg. 

Natomiast dowód istnienia Boga w Medytacji V ma wszelkie cechy 
dowodu ontologicznego, bowiem dowodzi istnienia Boga na podstawie 
analizy Jego pojęcia, w którym umysł ludzki odkrywa związek koniecz-
ny między doskonałościami Boga (Jego przymiotami [cechami]), które 
mają charakter nieskończony, a inną doskonałością, jaką jest istnienie. 
Sam schemat rozumowania Kartezjusza w tym dowodzie wywodzi się 
z wcześniejszej tradycji scholastycznej, czyli z dowodu św.  Anzelma 
z Canterbury. Gdy idzie o stanowisko św. Tomasza z Akwinu, to choć 
jego pięć dróg prowadzących do uznania istnienia Boga na podsta-
wie wiedzy empirycznej i rozumowej o świecie realnym zaliczamy do 

15 Ibidem, s. 85–90.
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dowodów kosmologicznych, w kwestii istnienia jako doskonałości i po-
wiązania z nią innych doskonałości w Bogu stwierdza on, iż przez to, co 
nazywam istnieniem, rozumie się urzeczywistnienie wszystkich aktów i dla-
tego jest to doskonałość wszystkich doskonałości (quod hoc dico esse est actu-
alitas omnium actuum et propter hoc est perfectio omnium perfectionum)16, 
czyli, inaczej mówiąc, istnienie Boga jest Jego istotą – co nie przysługuje 
niczemu innemu (esse Dei sit ipsa eius essentia, et hoc nulli alii conveniat)17. 
Natomiast w bytach pochodnych (przygodnych, niedoskonałych) istota 
(essentia) i istnienie (esse) są różne, a istnienie nie jest ani ich istotą, ani 
składnikiem ich istoty, lecz jest im udzielane przez Boga. 

Oryginalna jest natomiast paralela przeprowadzona przez Karte-
zjusza między uzasadnianiem twierdzeń w matematyce – ujętym jako 
ustalanie koniecznego związku między właściwościami figur geome-
trycznych czy liczb za pomocą intuicji lub dowodu – a uchwytywanym 
intuicyjnie związkiem koniecznym między naturą (istotą) Boga a Jego 
istnieniem, czyli związkiem koniecznym pomiędzy doskonałościami 
(cechami) przysługującymi Bogu, które wszystkie muszą Mu przysłu-
giwać, w tym zatem i istnienie. 

Schemat dowodu ontologicznego: 
1. W umyśle ludzkim znajduje się pojęcie Boga jako istoty najdosko-

nalszej, które zawiera w sobie wszystkie doskonałości.
2. Istnienie jest doskonałością.
3. Zatem Bóg istnieje. 

Oba dowody były wielokrotnie krytykowane w dziejach filozofii. Naj-
bardziej znana jest krytyka Immanuela Kanta, który wykazał – jak to 
ujął – niemożliwość dowodu ontologicznego i dowiódłszy, iż dowód on-
tologiczny stanowi przesłankę dowodu kosmologicznego, tym samym 
podważył poprawność również i tego argumentu18. Kant argumen tuje, 
16 Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga, t. IV, O prostocie Bożej isto-
ty. O tym, co odwiecznie relacyjnie orzeka się o Bogu, red. M. Przanowski OP i J. Kiełbasa, 
przeł. M. Bieniak-Nowak et al., Kęty–Warszawa 2010, s. 101 (tekst polski i łaciński).
17 Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Suma teologii, kwestie 1–26, przekład i komentarze 
G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski, Kraków 1999, s. 195–196. Tekst łaciński za 
Corpus thomisticum, Sancti Thomae de Aquino Summa Theologiae prima pars a quaestione III 
ad quaestionem XIV, I, q.13, a.11 c. http://www.corpusthomisticum.org/sth1003.html 
(dostęp: 29.10.2016).
18 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przekład, wstęp i przypisy R. Ingarden, t. II, Warsza-
wa 1957, A583 (B611) – A630 (B658), s. 325–371.
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iż w dowodzie ontologicznym nie można uznać istnienia za cechę 
(własność), przypisywaną czemuś dzięki orzeczeniu, lecz jest ono jedy-
nie uznaniem w istnieniu (Position) pewnej rzeczy lub pewnych własności 
samych w sobie19. Innymi słowy, czym innym jest uznanie w istnieniu, 
a czym innym orzeczenie o czymś, iż posiada pewną własność.

Współczesny Kartezjuszowi Piotr Gassendi wyprzedził Kantow-
ską krytykę Kartezjuszowego dowodu ontologicznego, argumentując, 
że ani w Bogu, ani w żadnej innej rzeczy istnienie nie jest doskonałością, 
lecz tym, bez czego nie ma [żadnych] doskonałości20. Jeśli doskonałość bę-
dziemy rozumieli jako właściwość przysługującą Bogu, która w pojęciu 
Boga jest orzecznikiem przypisującym pewną właściwość podmiotowi, 
wówczas, według Gassendiego, istnienie nie jest jedną z doskonałości 
Boga, czyli orzekaną właściwością, lecz warunkiem posiadania właści-
wości, w wypadku Boga – doskonałości. 

Kartezjusz odpiera zarzuty Gassendiego, powtarzając, iż istnienie 
w Bogu jest właściwością ujętą w najściślejszy sposób, gdyż Jemu tylko 
przysługuje i w Nim tylko stanowi część istoty, ma charakter konieczny, 
i jako takie jest doskonałością w idei Boga21. 

2. Pascala krytyka dowodów Kartezjusza 

Krytyka dowodów Kartezjusza dokonana przez Blaise’a Pascala nie 
ma charakteru analizy argumentacji autora Medytacji. Polega bowiem 
na całkowitym jej odrzuceniu jako nie tylko niedowodzącej istnienia 

19 Ibidem, A598 (B626), s. 339.
20 P. Gassendus, Zarzuty piąte, w: R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii..., s. 382.
21 R.  Descartes, Odpowiedź na zarzuty piąte, w: idem, Medytacje o pierwszej filozofii..., 
s. 448. S. Judycki przedstawił niedawno obronę dowodu ontologicznego Kartezjusza. 
Według niego Kartezjusz, mówiąc o istnieniu jako o doskonałości, ma na myśli dosko-
nałość metafizyczną, która jest warunkiem posiadania innych doskonałości. Przy takim 
ujęciu dowód Kartezjusza spełnia wymogi poprawności, nie dlatego, że jest konkluzyw-
nym rozumowaniem, ale że polega na wglądzie w treść pojęcia Boga i uchwyceniu ist-
nienia jako doskonałości (własności), która nie jest orzecznikiem (gdyż istnienie jest 
orzekane o przedmiotach niesamoistnych), i intuicyjnym uznaniu, iż Bóg, a więc desyg-
nat pojęcia „Bóg”, istnieje. Por. S. Judycki, Descartes’ Ontological Proof: An Interpretation 
and Defense, „European Journal for Philosophy of Religion” 2012, nr 4/2, s. 187–195; 
https://www.academia.edu/11860427/Descartes_Ontological_Proof._An_Interpreta-
tion_and_Defense (dostęp: 25.10.2016).
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Boga, lecz przede wszystkim jako niemającej wiele wspólnego z religią 
chrześcijańską i pojęciem Boga osobowego, jakie w niej występuje. Do-
wody nikogo nie skłaniają do wiary w Boga, a więc z punktu widzenia 
chrześcijaństwa, które ma na względzie zbawienie ludzi, są bezuży-
teczne. Ponadto wnikliwość Pascala pozwala mu dostrzec w metafizyce 
Kartezjusza zalążki stanowiska deistycznego, które w ostateczności 
prowadzi do ateizmu. 

W Myślach22 Pascal podważa sensowność dowodów na istnienie 
Boga z dwóch różnych, choć powiązanych ze sobą powodów. Wskazuje, 
iż dowody te są odległe od rzeczywistego rozumowania ludzi, którzy 
kierują się w życiu rozsądkiem i uczuciami (sercem), a nie logiczną kon-
sekwencją. Będąc zaś tylko dedukcyjnymi strukturami, nie mają one 
siły przekonywania, gdyż nie pozostawiają trwałego śladu w ludzkiej 
osobowości, nie poruszają ludzkiego serca. Nietrwałość przekonania 
o dowiedzionym niewątpliwym istnieniu Boga ma swe źródło w pysze, 
która wyrasta z ułudy, iż skończona istota może poznać naturę istoty 
nieskończonej pod każdym względem i z dowodami jako rzekomo roz-
strzygającymi ostatecznie i pozytywnie kwestię istnienia Boga. Pycha 
towarzyszy wyrażającemu się w dowodach przekonaniu, że człowiek 
może poznać Boga z pominięciem Chrystusa, a więc jako byt doskona-
ły, a nie jako istotę uobecniającą się w trzech osobach boskich. Pycha 
czyni ludzi ślepymi na ich własną nędzę moralną i fizyczną, czyli prze-
słania im rzeczywistą kondycję człowieka. 

5. [265] Przedmowa – Metafizyczne dowody Boga są tak odległe od rozumowania 
ludzi, że mało do nas trafiają; a gdyby nawet nadały się niektórym, nadałyby się 
tylko przez tę chwilę, przez którą mają przed oczyma ów dowód; w godzinę później 
lękają się, że się omylili. 

Quod curiositate cognoverunt, superbia amiserunt23. 

Oto wynik znajomości Boga zdobytej bez Chrystusa, mianowicie, że się obcuje bez 
pośrednika. Przeciwnie ci, którzy poznali Boga przez pośrednika, znają swoją nę-
dzę (543)24.

22 B. Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), w nowym układzie według wydania J. Cheva-
liera, przygotował do druku M. Tazbir, Warszawa 1968.
23 Co przez ciekawość poznali, przez pychę utracili, reminiscencja ze św. Augustyna (Sermo-
nes, CXLI), przypis redakcyjny, B. Pascal, Myśli..., s. 369.
24 Ibidem, s. 28.
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W innym fragmencie nie tylko podkreśla, iż dla chrześcijan dowo-
dy istnienia Boga i generalnie rozumowe uzasadnianie wiary nie mają 
znaczenia, ale że właśnie konsekwentne odrzucanie dowodów przez 
chrześcijan, czyli pozorna nierozumność wiary chrześcijańskiej, ozna-
cza ich wierność wyznawanej religii i świadczy o ich rozsądku. 

451. Któż potępi chrześcijan, że nie mogą uzasadnić swoich wierzeń, skoro sami 
głoszą, iż wyznają religię, której nie mogą uzasadnić? Oświadczają, przedstawia-
jąc ją światu, że to jest głupstwo, stultitia25, a wy się później skarżycie, że jej nie 
udowadniają! Gdyby jej dowodzili, nie dotrzymaliby słowa; w tym, że nie mają do-
wodów, jest ich sens (...) (233)26.

A dalej, jednoznacznie stwierdza, że konsekwencją naturalnego, 
czyli rozumowego poznania Boga, które prowadzi do naturalnej teolo-
gii i religii, jest deizm albo ateizm. 

602. [C. 228–232](...) Wszyscy ci, którzy szukają Boga poza Chrystusem i którzy 
nie wychodzą poza naturę, albo znajdują się bez żadnego światła, albo osiągają spo-
sób poznania Boga i służenia Mu bez pośrednika, przez co popadają albo w ateizm, 
albo w deizm, dwie rzeczy, którymi religia chrześcijańska brzydzi się prawie jednako. 

Bez Chrystusa świat by nie istniał; trzeba by mu albo się rozpaść, albo stać się 
jakoby piekłem (...) (556)27.

Odnosząc się bezpośrednio do metafizyki Kartezjusza, zarzuca jej 
ukryty deizm, który w końcu prowadzi do ateizmu. 

194. Nie mogę przebaczyć Kartezjuszowi; rad by chętnie w całej swej filozofii 
obejść się bez Boga, ale nie mógł się powstrzymać od tego, iż kazał Mu dać szczut-
ka [prztyczka – MK], aby wprawić świat w ruch; po czym już mu Bóg na nic nie 
potrzebny. (77)

195. [415] Kartezjusz bezużyteczny i niepewny (78)28.

25 Bo ponieważ w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, podobało się Bogu 
przez głupstwo przepowiadania zbawić tych, którzy uwierzą. (1 Kor 1, 21), przypis redak-
cyjny, B. Pascal, Myśli..., s. 391. W przekładzie Biblii Tysiąclecia: Skoro bowiem świat przez 
mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia sło-
wa zbawić wierzących (1 Kor 1, 21).
26 B. Pascal, Myśli..., s. 195. W oryginale francuskim według wydania Michela Le Guerna 
ostatnie zdanie tego fragmentu przedstawia się następująco: C’est en manqueant de preuve  
qu’ils ne manquent pas de sens, B. Pascal, Pensées, édition présentée, établie et annotée par 
M. Le Guern, Paris 1977, s. 248–249. Można je przełożyć nieco inaczej niż T. Żeleński 
(Boy): Przez to, że nie dysponują dowodem, wykazują, iż nie brak im rozsądku. 
27 B. Pascal, Myśli..., s. 285.
28 Ibidem, s. 92.



Bóg w filozofii XVII wieku: Kartezjusz i Pascal

~  45  ~

Zarzuty te nie są trafne, gdyż Kartezjusz podobnie jak św. Augustyn, 
którego myśl wywarła wpływ na filozofię autora Medytacji, nie tylko 
uznawał Boga za stwórcę wszechświata, który został przezeń stworzo-
ny z niczego (creatio ex nihilo), ale twierdził, że Bóg podtrzymuje świat 
w istnieniu, czyli stwarza go ciągle (creatio continua)29. Choć sam Kar-
tezjusz nie sformułował stanowiska deistycznego, starając się pozostać 
wiernym doktrynie katolickiej, niemniej Pascal dostrzegł w jego myśli 
pierwociny tego stanowiska, antycypując w ten sposób rozwój karte-
zjanizmu w drugiej połowie XVII wieku i w następnym stuleciu, kiedy 
to wyprowadzono z dzieł autora Zasad filozofii deistyczne, a nawet ate-
istyczne konsekwencje. 

Przygotowując apologię chrześcijaństwa w postaci notatek wyda-
nych dopiero pośmiertnie jako Myśli, Pascal nie unikał dociekań plasu-
jących się na pograniczu myśli religijnej i filozofii (metafizyki i episte-
mologii), przywołując nierzadko dla porównania i wyjaśnienia jakichś 
kwestii pojęcia matematyczne i fizyczne. 

451. [3] (...) Wiemy, że istnieje nieskończoność, ale nie znamy jej natury. Wiemy na 
przykład, 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 swej na-
tury; a wszelako jest to liczba, wszelka zaś liczba jest parzysta albo nieparzysta 
(prawda, iż to odnosi się do wszelkiej liczby skończonej). Tak samo można dobrze 
wiedzieć, że jest Bóg, nie wiedząc, czym jest. 

(...) nie znamy ani istnienia, ani natury Boga, ponieważ nie ma On rozciągło-
ści ani granic. Ale przez wiarę znamy Jego istnienie; przez chwałę poznamy Jego 
naturę. (...)

Jeśli jest Bóg, jest On nieskończenie niepojęty, skoro nie mając części, ani gra-
nic nie pozostaje do nas w żadnym stosunku. Jesteśmy tedy niezdolni pojąć, ani 
czym jest, ani czy jest; w tym stanie rzeczy któż ośmieli się rozstrzygnąć tę kwestię? 
Nie my, którzy nie mamy z Nim żadnego punktu styczności (...)30.

Jako matematyk Pascal spontanicznie sięga do przykładu z mate-
matyki, nie po to, by nadać swym przemyśleniom formę systemu de-
dukcyjnego – mathesis universalis, lecz by wskazać na analogię między 
wiedzą o istnieniu nieskończoności w matematyce i wiedzą o istnieniu 
Boga. Wiemy bowiem o istnieniu nieskończoności w obszarze liczb 

29 Por. np. Medytację III, R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii..., s. 64.
30 B. Pascal, Myśli..., s. 194–195.
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i w odniesieniu do rozciągłości, mimo iż nie znamy jej natury, tzn. nie 
dysponujemy pojęciem, które ujmowałoby jej istotę, czyli nie znamy jej 
definicji. W wypadku Boga nie znamy Jego istnienia ani natury (isto-
ty), choć z drugiej strony możemy wiedzieć, że On jest, nie wiedząc, 
czym jest (jak jest Jego natura [istota]). To znaczy, że nie dysponujemy 
definicją pojęcia Boga, podobną do definicji w matematyce. Pośrednio 
jednak Pascal w sposób negatywny stwierdza, że Bóg jest nieskończo-
ny i nierozciągły, nie posiada części ani granic, co uniemożliwia Jego 
poznanie, a jednak Jego określenia wskazują, iż jakąś wiedzę o Nim lu-
dzie mają, choć jest to wiedza ograniczona. Czy jej źródłem jest wiara? 
Jego istnienie nie wymaga dowodzenia, gdyż ludzie znają je dzięki wie-
rze, natura natomiast zostanie przez ludzi poznana w życiu przyszłym 
(„przez chwałę”). Jeśli tak, to owa wiedza negatywna o Bogu, jako że 
ma charakter metafizyczny, ma nie tyle związek z wiarą, ile z odczu-
ciem własnej skończoności. Pozytywna rozumowa wiedza o Bogu jest, 
zdaniem Pascala, nieosiągalna. Bóg nie objawia się ludziom w sposób 
oczywisty. Bóg jest ukryty: 481. [8] Boga czuje serce, nie rozum. Oto co 
jest wiara: Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu (278)31. 

God in the 17th Century Philosophy: Descartes and Pascal

In the 17th century philosophy the debate between those justifying religious faith 
by the rational arguments in the spirit of St. Anselm’s formula fides quaerens intel-
lectum and those, who criticised this approach as unjustified because of the fun-
damental limitations of human reason vis-à-vis God’s infinity and emphasised 
the significance of faith assisted by divine grace, was continued by such thinkers 
as René Descartes and Blaise Pascal, and many others. Descartes put forward two 
arguments for the existence of God: a cosmological one (in two versions) and an 
ontological one. He borrowed some general theses and concepts from St. Augus-
tine, St. Thomas Aquinas and the late scholasticism and put them together in an 
original way (e.g. mathematical analogies). Pascal in his Pensées criticised Des-
cartes’ arguments as futile from the Christian point of view, as unable to inspire 
faith and therefore to save human beings. 

31 Ibidem, s. 207.


