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У попередній статті вже зазначалося, що спроби

протиставлення засад філософських доктрин Де@

карта і Паскаля часто не враховують глибокої спо@

рідненості цих доктрин. Сам факт Паскалевої кри@

тики вчення Декарта безперечний, як безперечні

гострота і, головне, принциповість цієї критики.

Втім, безперечним є і те, що чернетки незаверше@

ної апологетичної праці, відомі нам сьогодні під

назвою «Думки», в кожному разі не мали б форми

наукового трактату, отже критика картезіанства у

них з природи не могла бути систематичною. Звіс@

но, Паскаля не слід вважати моралістом кшталту

Ларошфуко, майстром коротких фраґментів чи

афоризмів 2. Майбутній апологетичний твір воче@
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1 Першу статтю з циклу, присвяченого картезіанським мо@

тивам у творчості Паскаля, див. у числі 5 «ФД» за 2008 рік

(с. 119—134).
2 Показово, що за радянських часів російський переклад

«Думок» вперше було видано в томі «Бібліотеки все@

світньої літератури», присвяченому саме французьким

моралістам ХVII ст., разом із текстами Ларошфуко і

Лабрюєра. Однак «фраґменти» Паскаля не є наслідком

свідомого жанрового вибору автора, радше навпаки, це

результат незавершеності авторського наміру. Нині

прийнято вважати, що, за будовою і стилістикою, аполо@

гетична праця Паскаля, найімовірніше, вельми нагаду@

вала б «Листи до провінціала». Безперечно, принаймні 
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видь не містив би системної критики філософських опонентів. Апологети@

ка є прагматичною метою Паскалевих посмертно виданих рукописів, і від@

повідна критика Декарта, Монтеня чи Епіктета не сягає за її межі. Разом із

тим, Паскалеві тексти цілком наукового жанру, «Про геометричний ро@

зум» і «Про мистецтво переконувати» (уривки незакінченого трактату),

виглядають як ориґінальний розвиток картезіанства і аж ніяк не його заса%

дове спростування.

Іншими словами, критичні зауваження Паскалевих «Думок» стосують@

ся лише того, чого вони стосуються безпосередньо, Паскалеве ж ставлення

до всього масиву доктрини Декарта залишається принаймні предметом дос%

лідження, чимось неочевидним. Особливо сьогодні, коли радикальні, B la

Шестов, спроби протиставлення Паскаля Декартові відкинуті серйозним

паскалезнавством, бо публіцистика, хай яка талановита, завжди буде анти@

подом професійного історико@філософського дослідження. Останнє ж бо

покликане орієнтуватись на ідеал неупередженості й всебічності аналізу,

принаймні його висновки мають випливати з вивчення всього масиву тек@

стів мислителя, а не з набору насмиканих цитат. Образно наше завдання

можна сформулювати так: який «відсоток» некритично сприйнятих карте@

зіанських тез міститься у філософських засадах Паскалевої арґументації?

Звісно, йдеться не про точний «обрахунок», а про приблизне кількісне і якіс@

не співвіднесення того, що Паскаль у Декарта критикує, і того, що він у ньо@

го некритично запозичує. Лише виконавши цю роботу, ми матимемо право

на обґрунтовані твердження щодо стосунку між вченнями обох мислителей.

Протиставлення Паскаля і Декарта буде коректним лише тоді, коли ми

ретельно опишемо і вихідну єдність обох мислителів, і пункти їхнього розход@

ження. Це завдання не просте, адже загалом публіцистичний характер Паска@

левої апологетики змушує нас бути гранично уважними до нюансів, до невис@

ловленого, що імпліцитно міститься у висловленому. Варто ще раз наголоси@

ти: жанрова прагматика «Думок» не дає авторові можливості повною мірою

схарактеризувати такі суто філософські сюжети, як співвідношення почуттів

і раціо, уму і серця, розуму і волі тощо. Він висловлюється про це принагідно,

лише тією мірою, якої потребує апологетика. Натомість для нас важливо ре@

конструювати саме філософські змісти, нарис яких містять «Думки». 

Проте специфіка Паскалевої термінології ускладнює це завдання.

Попри французькомовність Паскаля і Декарта, попри позірну тотожність

їхніх основних термінів, принаймні гносеологічних (esprit, raison, intelli@

gence), можемо говорити про глибинну відмінність поняттєвих парадигм,

що наповнюють відповідні термінологічні форми. Декарт чітко зорієнтова@

те що деякі розділи згаданої праці автор планував у вигляді «листів», причому, як і у

«Провінціаліях», а частина цих листів мала містити «діалоги» (див., наприклад, фр. 2,

4, 5, 7, 9, 11).



ний на схоластичні змісти, хоч і переосмислені ним в істотній частині.

Mens, intellectus, ingenium, ratio досить легко розрізнити у його esprit, intelli%

gence, raison. У Паскаля ж ідеться не просто про спотворення латино@схо@

ластичної термінологічно@поняттєвої матриці стихією філософськи менш

розвиненої мови. Для Паскаля схоластичні конвенції значно менш важ@

ливі, ніж для його старшого сучасника, в нього проглядає дещо інший, ніж

у класичному картезіанстві, в перспективі — модерний порядок пізнаваль@

них здатностей. Проте й картезіансько@схоластична спадщина посідає в

цій термінології важливе місце. Тож наше завдання полягає в накопиченні

емпіричної бази для обґрунтованих теоретичних висновків у цій царині.

Втім, подальші коментарі до текстів варто випередити деякими теоретич@

ними роз’ясненнями.

1. Поняттєве наповнення французької гносеологічної
термінології ХVІІ століття: >me i esprit

Відтворення колізій Паскалевої і Декартової гно@

сеологій українською істотно залежить від того, чи буде знайдено і уста%

лено загальноприйняті українські відповідники для французьких термінів

>me і esprit. 

Український термін «душа» видається досить вдалим аналогом фран@

цузького >me попри те, що animal, похідне від >me, приречене на суто

контекстний переклад: інколи нам доведеться вдаватись до відповідника

«одушевлена істота», інколи ж — до «жива істота» чи «тварина». Семан@

тичні поля термінів >me і «душа» практично збігаються, хай про який

ужиток ідеться: повсякденний, релігійний чи філософський. Причому ця

відповідність є доволі давньою, досить згадати, що вже перше видання

«Словника Французької академії» (1694) її засвідчує, наводячи такі головні

значення >me: «те, що є принципом життя в живих об’єктах: душа тварин,

душа рослин, душа світу», «те, що є переважно в людині й робить її здатною

думати, воліти і раціонально розмірковувати», «те, в чому сутність предме@

та: “раціо — душа закону”, “сумлінність — душа торгівлі”», «безсмертна і

окрема щодо тіла частина людини, спасіння якої є головною метою релі@

гії», «синонім особистості, совісті, людини в цілому», «осердя почуттів і

емоцій». =me може бути слабкою, сильною, подвійною, шляхетною, ге@

роїчною, ницою, прекрасною, блаженною, грішною, прив’язаною до плоті

тощо. Геть усі ці значення властиві й українському термінові «душа».

Натомість з esprit справа значно складніша. Той самий «Словник Фран@

цузької академії» подає такий перелік його основних значень:

1) жива і безтілесна субстанція (в релігійних і теологічних контекстах:

Бог, Третя Особа Трійці, добрі й лихі ангели тощо);

2) надприродна потуга, що спричиняє активність душі;
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3) (у біблійній мові) протилежність плоті, матерії;

4) синонім душі; принцип життя, що виражається у диханні;

5) сукупність специфічних якостей душі, обдарованої раціо;

6) легкість і сила виображення і здатності збагати, винахідливість, май@

стерність;

7) синонім здатності судити;

8) склад характеру, темперамент;

9) охочість до чогось;

10) синонім окремої особистості;

11) загальний мотив людської поведінки;

12) властивий письменникові спосіб світосприйняття, що відобража@

ється у творі;

13) тонка субстанція, що міститься у матеріальних тілах і в усіх части@

нах світобудови;

14) побожна душа, що протистоїть матеріальному, тілесному, мирсько@

му, буквальному.

Вже побіжного погляду на цей перелік досить, щоб зрозуміти: одноз@

начного відповідника для esprit в українській мові немає, попри те, що біль@

шість наведених значень (1—4, 7—8, 10—14) можемо приписати термінові

«дух». Адже «дух» в українській мові зазвичай не вказує на, так би мовити,

«ординарну» інтелектуальну активність, на винахідливість, кмітливість, ро%

зумність тощо; ми легко можемо сказати: «у нього геометричний склад розу%

му», натомість вираз «геометричний склад духу» був би абсолютно незрозумі%

лим для українського мовця. Французи ж вважають вираз l’esprit de gJomJ trie

цілком природним. Дух, згідно з нашим ужитком, може, певна річ (пере@

важно в біблійній стилістиці), «осягати» чи «розуміти», але це є показни@

ком особливого натхнення, майже містичного «схоплення». Французи ж

віддавна використовують esprit щоб позначати звичайну пізнавальну, роз@

мірковувальну і витворювальну активність душі, ступені удатності чи неу@

датності, досягнуті цією активністю (так, вираз Людовіка ХІV: «Corneille a

beacoup d’esprit!» варто було б перекладати фразою «Скільки розуму в Кор@

неля!»), її спеціалізовані типи (Декарт: l’esprit mathJmatique («математичний

розум»); Паскаль: l’esprit de gJomJtrie). 

Тобто значення, відображені вище у пп. 5—6, становлять зміст ук@

раїнського терміна «розум». Варто уточнити, що цей український термін

вітчизняні філософи часто вживають у майже неозорому, як на нашу думку,

семантичному діапазоні, принаймні в різних українських перекладах його

вже використали для відтворення, мабуть, чи не всіх основних інстанцій

душі, відомих класичній філософії: ratio, mens, intellectus, ingenium, animus,

spiritus, νουζ, δXαναια, Vernunft тощо. Якщо ця тенденція збережеться, ми

ризикуємо невдовзі здійснити остаточне спрощення, лишивши у філософ@
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ському лексиконі саме тільки слово «розум» для позначення всього, що мо@

же бути позначене. На нашу думку, таке розширене тлумачення терміна є

радше недоліком, ніж предметом гордощів, і зумовлене воно передовсім

зародковим станом історико@філософської культури. Тому ми обмежимось

вузьким тлумаченням терміна «розум», наведеним нижче.

Отже, український термін «дух» не може вважатися повним відповід@

ником esprit, бо не містить усього поля значень «розуму». Втім, поки що ми

обмежувались аналізом досить давнього словника загальної лексики, не

надто уважного до витончених нюансів філософської термінології. Коли ж

торкнемось власне філософської історії esprit, ситуація постане ще заплу@

танішою. Адже «розум», один з аспектів душі, не може бути синонімом

«душі, обдарованої раціо» (>me raisonnable) в усьому її змістовному обширі,

як носія всіх специфічних властивостей. Українське «розум» вказує пере@

довсім на силу, розвиненість інтелектуальних якостей, властивих окремим

людям, на притаманну їм «розумність/нерозумність». Проте насправді він

непридатний для характеристики не лише всього обсягу «душі», а й навіть

«найвищого» її підрозділу, що в латиномовній традиції найчастіше позна@

чають терміном mens. 

Французька філософська мова ХVІІ століття в царині гносеології була

не надто підхожою для перекладу латинських текстів через істотні терміно@

логічні невідповідності 3. Наприклад, Декарт, перекладаючи свої власні ла@

тиномовні твори, змушений був погодитись на суттєвий термінологічний

«секвестр», оскільки у французькій мові не було достатньої кількості відпо@

відників. Картезій фактично узаконив esprit як відповідника для mens, inge%

nium, animus, spiritus, створивши т.ч. вельми нечіткий термін, що повсяк@

часно потребував контекстного тлумачення. 

Завдяки білінґвічним творам Декарта і Ляйбніца, рясним цитуванням

з Авґустина, до яких вдаються Ла Форж і Мальбранш у вступах до своїх го@

ловних творів, ми переконуємось, що в другій половині ХVІІ століття esprit

ще вживали згідно з відомою всім освіченим людям латинською терміно@

логічною схемою. Коли Мальбранш на початку трактату «Про пошук істи@

ни» пише, що L’esprit de l’homme se trouve par sa nature comme situJ entre son

CrJateur et les creatures corporelles; car, selon saint Augustin, il n’y a rien au%dessus

de lui que Dieu, ni rien au%dessous que des corps («За своєю природою людський

ум перебуває, так би мовити, між своїм Творцем і тілесними створіннями,

оскільки, згідно зі словами святого Авґустина, понад ним немає нічого,

крім Бога, а під ним — нічого, крім тіл» 4), — він, усупереч своїй репутації

3 Див., наприклад, Balibar E. =me, esprit // Vocabulaire europJen des philosophies. — Paris:

Seuil/Le Robert, 2004, p. 67—72.
4 Malebranche N. De la recherchJ de la vJritJ. — P.: Gallimard, sJrie «BibliothJque de la

PlJiade», 1979, p. 3.
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затятого «спіритуаліста», що утвердилась в уявленні багатьох істориків фі@

лософії, пише про mens, а не про spiritus (це посвідчує у цитованій там само

виносці Авґустинів ориґінал: «Nihil est potentius illa creatura, quae mens dicitur

rationalis, nihil est sublimes. Quidquid supra illam est, jam creator est»). 

Однак через історичні обставини французька мова, попри свою спо@

рідненість із латиною, не створила спеціального відповідника для mens, що

вельми звузило її виражальні можливості, причому наслідки цього процесу

цілком відчутні й за наших часів. Як у ХVІІ столітті за допомоги лише двох

термінів esprit i >me було майже неможливо досягнути прозорого й систем@

ного відтворення латинської четвериці mens, ingenium, animus, spiritus 5, так

само й нині важко перекласти французькою назву «philosophy of mind», не

приховавши під машкарою esprit важливих змістовних нюансів англійсько@

го терміна 6. 

Зазначимо також, що з розвитком модерної філософії справді спос@

терігаємо істотну десубстанціацію esprit, зумовлену руйнацією класичного

типу філософування. Що далі від схоластики, то менше її латинська термі@

нологія була інтерпретаційною моделлю для філософій, створюваних засо@

бами нових літературних мов — французької, англійської, згодом — німець@

кої... Esprit набуває нових значень, позбувається старих. Отже, на різних

етапах і в різних контекстах своєї історії цей термін потребує різних україн%

ських відповідників. 

Вельми показово, що Паскаль уже у середині ХVІІ сторіччя фактично

відмовляється від мови субстанції, воліючи говорити про індивідуально

розподілені «порядки серця». Відтак переважним відповідником для його

esprit у цьому випадку є не mens, а ingenium, що радше потребує україн@

ського відповідника «розум». Монтеск’є взагалі здійснив вирішальну но@

вацію, запровадивши термін «esprit gJnJral», що стосується не індивідуаль@

ного чи трансцендентального суб’єкта, а вказує на унікальний «характер

кожної нації», емпіричної спільноти, і формується під впливом консте@

ляції фізичних і моральних чинників. Монтеск’є був одним із тих, хто

відкрив шлях до сучасного «десубстанційованого» філософування, зорієн@

тованого на прагматику «матеріального виробництва», «несвідомого», «во@

лі до влади», «мови» тощо. Постає тип філософування, байдужий до свідо@

мої метафізики, до res, entitas, великої культури, випрацюваної схоластич@

ними дистинкціями. 

Разом із тим, згадана десубстанціація не видається абсолютною, адже в

філософському ареалі, що колись сформувався на постсхоластичному ґрун@

5 Див., наприклад: Balibar E. =me, esprit // Vocabulaire europJen des philosophies. — Paris:

Seuil/Le Robert, 2004, p. 70—75. 
6 Ibid., p. 69.
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ті, завжди буде помітною інерція минулого (її прикладом є хоча б розріз@

нення, до якого вдається Фреґе у відомій статті «Der Gedanke» («Eher k`nnte

man vielleicht als ihre Aufgabe die Erforschung des Geistes hinstellen, des Geis@

tes, nicht der Geister»: «Їхнім [логіки і математики. — О.Х.] завданням мож@

на було б радше визначити дослідження уму, уму, а не розумів» 7; der Geist тут

є відповідником mens як такого, а der Geister — індивідуальних ingeniorum). 

Отже, і Декарт, і Паскаль, і Монтеск’є вживають той самий термін

esprit, проте яких різних значень він набуває в цих філософів! Щоби за та@

кої ситуації витримати концептуальну єдність українського відтворення

французької гносеологічної термінології ХVІІ століття, слід, на наш пог@

ляд, вдатись до дещо штучних, проте теоретично обґрунтованих прийомів,

оскільки «природного» відповідника esprit, повторимось, в українській

мові немає, а невиправдано розширювати значення «духу» чи «розуму» не

варто з жодного огляду. Хоч як далеко ми зайдемо в такому розширенні, ви@

рази «геометричний дух» чи, скажімо, «святий розум» завжди залишати@

муться щонайменше дивними в українському мовному просторі. Як засіб

ми пропонуємо контекстний переклад французького терміна через призму

латинської термінології схоластики/картезіанства. Адже після Декарта по@

дибуємо своєрідну «гру на пониження»: французькі гносеологічні терміни,

як@от у Паскаля, дедалі більше орієнтуються не на весь обшир латинської

термінологічно@поняттєвої матриці, а лише на певні її аспекти, щоби з ча@

сом утворити нову, власне модерну матрицю. Зрештою, середньовічний

Рим довгий час будували з каміння античних руїн (а інколи — й з каміння

уцілілих будівель, що поставали в очах нових мешканців давнього міста

простими складами будматеріалів).

Певна річ, такий переклад має сенс лише за умови чіткої фіксації тер@

міновжитку. Зробити це буде відносно легко. По@перше, латинські відпо@

відники esprit, попри всю їх змістовну різноманітність, є в цьому аспекті

все ж значно сталішими, «передбачуванішими», ніж їх французький ана@

лог, що в ХVІІ сторіччі був уже надміру розмитим і містив надто супереч@

ливі значення (називати одним словом ірраціональне і сакральне начало в

людині, суто технічний на його тлі аспект функціонування пізнавальних

здатностей, а також специфічний клас матеріальних об’єктів — Saint%

Esprit, esprit de gJomJtrie i esprits animaux («Святий Дух», «геометричний ро@

зум», «тваринні духи») — є однією з вершин філософської плутанини).

По@друге, слід директивно зафіксувати основні значення відповідних

термінів станом на кінець ХVІ — середину ХVІІ століть і надалі суворо їх

дотримуватись. Це дасть нам змогу, не покладаючись на неусувну плута@

7 Frege G. Der Gedanke. Eine logische Untersuchung // Beitr@ge zur Philosophie des deut@

schen Idealismus І. — Erfurt: Verlag der Keyserschen Buchhandlung, 1918—1919, S. 74.



нину esprit, щоразу визначати конкретний зміст, який щоразу репрезенто@

ваний цим терміном. 

Отже, позаяк французькому термінові esprit в середині ХVІІ століття

відповідає чотири латинських терміни (mens, ingenium, spiritus, animus), мо@

жемо створити таку систему відповідників:

а) esprit/mens — позначник мисленнєвої, найвищої частини душі (в Де@

карта — душі як такої), синтетичне поняття, що вказує на суб’єкта усього

комплексу мисленнєвої активності; структурно властивий всім людям без

винятку; укр. відповідник — «ум»;

б) esprit/ingenium — вказує на інтенсивність активності mens, на індиві@

дуальні розбіжності здобутків, здібностей, інтересів, захоплень, обдарованос@

ті; властивий різним людям більшою чи меншою мірою, у досконалих фор@

мах — вельми небагатьом, інтелектуальній еліті; укр. відповідник — «розум»;

в) esprit/spiritus — об’єднує значення 1—4, 7—8, 10—14 зі «Словника

Французької академії», наведені вище; укр. відповідник — «дух»;

г) esprit/animus — є для схоластики дещо екзотичним терміном; вперше

запроваджений Лукрецієм Каром для позначення найвищої частини душі,

що відповідає за мисленнєві функції; втім, згідно з Лукрецієм, душа скла@

дена з атомів, є смертною; фактично маємо тут «матеріалістичний» аналог

mens. Ричард Брокстон Оніанс 8 розглядає латинські слова  аnima i animus як

позначники, відповідно, життєвісного принципу, що виражає себе в ди@

ханні, та принципу сприйняття в широкому сенсі. Поступово, під впливом

грецької філософії, де «псюхе» підпорядковує собі «тюмос», аnima, здобув@

ши статус родового терміна для всіх внутрішніх інстанцій людини, включає

в себе animus як свій найвищий, мисленнєвий рівень, причому mens в цей

період, наголошує Оніанс, є у латиномовній філософії марґінальним. От@

же, animus і mens — терміни@конкуренти, і в цьому «змаганні» спочатку

домінує animus, в текстах Авґустина вже спостерігаємо ситуацію своєрідно@

го «паритету», в схоластиці ж mens бере переконливий «реванш». Декарт

вже зрідка вживає animus у значеннях, аналогічних значенням mens. І зов@

сім нема сенсу шукати animus, що фактично не відрізняється від mens, се@

ред значень Паскалевого esprit. У загальних же контекстах було б доречно

позначати цей термін калькою «анімус» (зрештою, у зв'язку з ученням К.

Юнґа, це є поширеною практикою).

Запропонований підхід має як переваги, так і недоліки. Розрізнення

аспектів esprit, на нашу думку, відіграватиме важливу систематизаторську

роль у витлумаченні принаймні французькомовних філософських текстів

ХVІ—ХVІІІ сторіч і дасть змогу побачити не лише термінологічні розриви,
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зумовлені зміною філософських парадигм, а й термінологічну тяглість істо@

рико@філософського процесу. До того ж ми чітко знатимемо, що, говорячи

«ум», «дух», «розум», говоримо про той самий французький термін, позна@

чений розмаїтою омонімією. 

З іншого боку, тривала пов’язаність різних понять з одним омоніміч@

ним терміном@носієм неодмінно призводить до синтезів і появи нових зна@

чень. Адже історія понять істотно пов’язана, зокрема, й з історією термінів.

Це відносно самостійні, проте здебільшого вельми близькі історії. Тому,

відтворюючи esprit за допомоги чотирьох українських відповідників, ми не@

одмінно руйнуємо живу тканину французького омоніма, спотворюємо

синтетичний зміст, доступний носієві французької мови. Втім, іти на певні

жертви в цьому випадку довелось би за будь@якого перекладацького підхо@

ду; наприклад, незрідка практиковане у вітчизняній традиції вживання

терміна «дух» як основного відповідника esprit у перекладах картезіанських

і посткартезіанських творів видається нам значно менш вдалим, оскільки

синтетичного складника омонімії воно в повному обсязі все одно не

відтворює, натомість називає українським словом «дух» те, що інколи оз@

начає «дух», інколи — «ум», інколи ж — «розум». Таке розширення значен@

ня слова «дух» видається нам неприродним.

Отже, Паскалів esprit ми перекладатимемо згідно з цим підходом. У пе@

реважній більшості випадків він постає в тексті «Думок» як відповідник Де@

картового ingenium, себто в другому з наведених значень. Цей esprit не є

субстанційним, він покликаний відобразити індивідуальні особливості, си@

лу чи слабкість, талановитість чи пересічність. 

2. Статус «почуття» в гносеології Паскаля: sentiment
i перспектива conscience. Паскаль vs раціоналізм
Загальником у паскалезнавчій літературі стало під@

креслення особливого статусу почуттів, своєрідної «сенсивітизації» гносе@

ології. Одним із найкращих зразків такого підходу, на нашу думку, є стаття

відомого дослідника Ентоні Маккени «Паскаль і серце», автор якої стверд@

жує, що, згідно з Паскалем, «ми маємо ідеї лише темні або плутані, в тому

сенсі, що їх породжено не чистим інтелектом, а союзом душі й тіла: вони

цілковито засновані на почутті» 9. Відомо, що у зв’язку з темними і плута@

ними сприйняттями, які несе з собою почуттєвість, Декарт вимагав призу@

пиняти судження; почуття можуть стати основою для передсудів дитин@

ства, аж ніяк не для надійних суджень. Натомість у Паскалевій перспективі

таке призупинення неможливе (див. фр. 661 — розум вірить природно). От@

9 McKenna A. Pascal et le Coeur // Treize Jtudes sur Blaise Pascal. — Clermont@Ferrand:

Presses Universitaires Blaise Pascal, 2004, p. 50.
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же, почуття починає відігравати провідну роль у пізнанні, а не лише у влас@

тивій йому сфері афектації.

Надалі Маккена зазначає: «Відтак почуття втрачає метафізичну ґаран@

тію. Якщо Декарт на божественній правдивості засновував ґарантію того, що

очевидність не може його ошукувати […], то Паскалева епістемологія поз@

бавлена цієї ґарантії : «Бог спокушає, але не уводить в заблуд» [фр. 850. —

О.Х.], тобто Бог не зобов’язує нас приймати нашу тверду впевненість за аб@

солютну істину, Ним Самим накинуту. Таким чином, людина може визна@

ти свою нездатність досягти істини власними силами й без того, щоб Бог її

ошукував, щоб Його правдивість була поставлена під сумнів. […]

Людину віддано почуттю. Якою б не була його інтенсивність [...], по@

чуття можна лише відчути, воно не може бути доведене. Бог лишається

прихованим Богом. 

Мій коментар […] підтверджує провідний статус серця в Паскалевій

психології, проте дає також змогу схопити зв’язок між сферами афектив@

ності й пізнання. В обох випадках почуття збагається Паскалем в контексті

картезіанської психології. Почуття замінює Декартову інтелектуальну інтуї@

цію і, тією мірою, якою почуття залежить від нашої тілесної природи, воно

становить радикальне заперечення проти Декартового раціоналізму» 10.

Отже, Паскаль, за Маккеною, виводить почуття з декартового субстан@

ційного союзу душі й тіла, і стверджує гасендистську неможливість розріз@

нити істинне почуття і хибну фантазію. Наші почуття не мають ґарантій і

значущі лише для нас самих.

Цей фаховий коментар паскалезнавця, попри свою ґрунтовність, вик@

ликає певні заперечення. Звісно, Маккена чітко відзначив тенденцію до

сенсивітизації самосприйняття. Вже Декарт визнавав два типи автоматиз@

му самосприйняття в людському «я» (див. нижче прим. 1 до фр. 112). Пас@

каль справді акцентує увагу саме на інстинкті, що походить від тілесної

природи, та чи означає це, що він заперечує суто інтелектуальну очевид@

ність? Не означає, адже він не змішує почуттєвість і раціо, не оголошує ос@

таннє просто різновидом почуття. Паскаль лише обмежує сферу придат@

ності раціо, усунувши з неї все, крім очевидних істин точних наук, себто

все, що є предметом його апологетики: релігію, мораль, суспільні стосун@

ки, право, мистецтво. Але це суто картезіанський жест, адже й Декарт наго@

лошував на відносній нечисленності різновидів істини, що улягають раціо@

нальному схопленню.

Загалом, дослідники часто забувають, що «раціональне пізнання Де@

карт називає чистим досвідом — без домішок афективного. Раціональне у

нього не має ориґінального характеру, навпаки, ним постає будь@яке реаль@

10 Ibid., p. 51.



не: інтелектуальне чи почуттєве, єдине чи множинне, осібне чи загальне,

необхідне чи континґентне, щойно його ясно і виразно пізнали, тобто як

цілковито присутнє в vмові. А знаком цієї присутності чи цієї ясноти, яку

називають очевидністю, є не логічний, а психологічний критерій: почуття

неможливості уникнути підтвердження» 11. 

Тож Паскаль акцентує момент, уже присутній у картезіанському вчен@

ні. Згодом сенсивітизація внутрішнього досвіду призведе в оказіоналістів

до виникнення модерного поняття «свідомість» (еквівалентного «внутріш@

ньому почуттю»). Втім, ані оказіоналісти, ані Паскаль, повторимось, не за@

перечували специфіки раціо. Останнє повинне знати свої межі, але в цих

межах воно доречне. Тому й «серце» у вченні Паскаля, цей резервуар пер@

ших принципів, не є просто заміною раціо. Через жанрову специфіку Пас@

калевих текстів ми можемо нині лише припустити, яким є співвідношення

цих понять, проте наше припущення є достатньо чітким: або почуття сер@

ця є вельми специфічними у своїй «раціональній» частині, коли йдеться,

наприклад, про перші принципи логіки, математики тощо, або раціо і сер@

це є альтернативними принципами витлумачення перших принципів, при@

чому серце може відчувати будь@які з них, раціо ж — по@своєму схоплюва@

ти певну частину їх, досягаючи при цьому стану очевидності. Незвідної до

простих почуттів, хай і внутрішніх. Цей нюанс Паскалевого вчення отри@

має своє розв’язання згодом, коли ми завершимо проект з публікації «кар@

тезіанських» фраґментів Паскаля.

Текстологічні дані:
Фраґменти Паскаля видано за нумерацією і текстом ви@

дання Луї Лафюма (Pascal B. uvres complPtes. — Paris: Seuil, 1988, далі — ОС). За

цим виданням ми наводимо у Примітках всі цитати з Паскаля. Перший із номерів

фраґменту — за Л. Лафюма, другий — за Л. Брюнсвіком. 

Текст, вирізнений курсивом і взятий у фіґурні дужки { }, в рукописі закреслено;

гострокутні дужки < > вказують у тексті: на відсутні в ориґіналі слова і фрази, до@

дані перекладачами для ліпшого роз'яснення думки автора; у примітках: на відсутні

в рукописі частини цитованих Паскалем текстів.

Для полегшення сприйняття паралельного французького тексту читачами, що

вільно не володіють французькою мовою, ми розбили ориґінал і переклад на екві@

валентні відтинки, позначені арабськими цифрами в дужках у верхньому реґістрі.

Це дає також змогу посилатись не лише на номер фраґмента за Лафюма, а й на від@

повідний відтинок.

Ця публікація презентує перше повне видання «Думок» українською, здій@

снене видавництвом «Дух і Літера» у червні цього року. Видання покликане макси@

мально відтворити реальний вигляд Паскалевих рукописів, стан остаточно неоп@

рацьованої чернетки, проміжних варіантів (з усіма їх закресленнями, додатками,
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позначками тощо), а також узагальнити останні досягнення в галузі коментування

і розшифровування складних місць тексту.

Переклад Анатолія Перепаді й Олега Хоми.

фр. 111
1* — Цей фр. можна вважати специфічним Паскалевим формулюванням тези

cogito ergo sum, якому передує «вельми короткий» аналог процедури універсально@

го сумніву. Перелік частин тіла на початку фр. цілком відповідає аналогічному Де@

картовому переліку з І Медитації: «хай навіть у нас немає цих рук, ба взагалі — всь@

ого цього тіла!» (АТ, t. VІІ, р. 19: 25@26); див. також: ibid., р.19: 29@31: «ці@ось загальні

речі — очі, голова, руки й усе тіло» і 20:9: «очі, голова, руки і таке інше». Паскаль

постає тут цілком правовірним картезіанцем. Порівн. з фр. 135, (3): «я полягає в

моєму мисленні». Як неодноразово зазначалось коментаторами, цей стиль

найбільше відповідає Декартовому творові «Пошук істини за допомоги природно@

го світла»: «Ви уже визнали, коли розглядали себе лише як того, хто сумнівається,

що ви не були тілом і не знайшли у собі жодної з тих частин, що складають маши@

ну людського тіла, тобто ані рук, ані ніг, ані голови, ані очей, ані вух, ані жодного

іншого органу, що міг би служити бодай якомусь відчуттю» (AT, t. X, p. 520).
2* — Тварини, за Декартом, позбавлені душі, вони — природні автомати (див.,

наприклад, прим. 1* до фр. 105, прим. 1* до фр. 107, а також прим. 3* до фр. 110: Хо@

ма О. Картезіанські мотиви у творчості Паскаля: сучасне паскалезнавство і стерео@

типи // Філософська думка. — 2008. — № 5. — С. 131, 133; надалі цю публікацію поз@

начено скороченням «ФД, 2008, № 5»). Людина ж постає як субстанційний союз

душі й тіла. Природа цього союзу є чи не найсуперечливішим пунктом Декартового

вчення, оскільки душа і тіло перебувають не в акцидентальному, а у «субстанційно@

му» об’єднанні, не припиняючи при цьому бути окремими субстанціями. Цей союз є

значною мірою неосягненним, оскільки ми можемо його сприймати переважно по@

чуттями, а не інтелектом. Утім, досвід такого сприйняття Декарт вважає беззапереч@

ним: «ми навчаємось збагати союз душі і тіла, послуговуючись винятково лише жит@

тям і повсякденним спілкуванням і утримуючись від медитацій і дослідження сто@

совно речей, які потребують виображення» (лист до Єлизавети; АТ, t. III, p. 692:

16@20). Особливість цього союзу — в неоднаковій значущості складників: мисленнє@

ве усунення (звісно, в певних межах) тих чи тих тілесних частин з поняття людини

(що дорівнює поняттю субстанційної єдності душі й тіла) не руйнує цього поняття,

натомість душа неподільна, її не можна видаляти з поняття «порціями», тому відсут@

ність душі@думки є щораз тотальною і миттєво перетворює людину на тварину. Втім,

щоб підкреслити занепад, пов’язаний із цим перетворенням, Паскаль вживає не

«animal» («тварина»), звичний для картезіанських текстів термін, а «brute», поклика@

ний увиразнити примітивність, нерозвиненість того, що не мислить, у порівнянні з

тим, що мислить. Отже, в цьому пункті Паскаль хоч і вдається до дещо «поетичної»

термінології, все ж чітко дотримується картезіанського вчення.

фр. 112
1 — Ле Ґерн зазначає, що тут ідеться про інстинкт тваринний, тілесний, на@

томість у фр. 110 цим терміном було позначено інтуїцію, безпосереднє схоплення

пізнаваного об’єкта (ФД, 2008, № 5, с. 133). Добре відомо, що Декарт виокремлю@
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вав ці два різновиди інстинкту, ототожнюючи один, суто інтелектуальний, з intuitus

mentis (vмовою інтуїцією), а другий — з природним пориванням до задоволень,

збереження власного тіла тощо, властивим тварині (див. лист до Мерсена від

16.10.1639: AT, t. IV, p. 599: 4@12).

фр. 113
1 — Див. фр. 200.
2 — Паскаль виражає тут у публіцистичній формі ще одну класичну тезу кар@

тезіанства: про наявність у кожної субстанції одного головного атрибута. Зокрема,

для уму, або res cogitans, таким атрибутом є мислення, а для тіла, або res extensa, —

протяжність, що, набувши трьох вимірів, постає як простір. Див., наприклад, Де@

карт Принципи філософії І, 53: «[...] у кожної субстанції — якась одна переважна

властивість, яка становить її власну природу і сутність і від якої залежать усі інші.

А саме, природу тілесної субстанції становить протяжність у широчину, довжину і

глибину, а мислення становить природу субстанції, що мислить».

фр. 131
І — У пор%рояльському виданні (1671) цьому фр. передує вступний абзац, відсутній

в рукописі: «Немає нічого дивнішого в людській природі за ті протилежності, які ми у

ній відкриваємо щодо усіх речей. Людину створено для пізнання істини, вона палко

прагне, шукає її. Та скоро намагається схопити її, та настільки тьмяніє і заплуту%

ється, що дає привід сперечатись стосовно того, чи володіє нею людина. Це породило

дві секти, піроніків і догматиків, одні з яких воліли відібрати в людини будь%яке пізнан%

ня істини, інші ж намагались утвердити за нею це пізнання; але підстави тих і тих

були настільки мало правдоподібними, що тільки посилили плутанину і труднощі, що

чигають на людину, яка не має іншого світла, окрім віднаходжуваного у своїй природі»

(р. 152—153).

Можливо, це вставка видавців, можливо — власний Паскалів текст, рукописний

ориґінал якого було втрачено.
ІІ — Перша частина цього закресленого речення виглядає досить незрозуміло через

явну неопрацьованість. Вочевидь Паскаль вирішив переформулювати свою думку, то%

му далі наводить ту саму вступну фразу «et qui doute...», що й на початку речення. 
ІІІ — У Сельє немає цього першого речення, яке містять видання Лафюма і Ле Ґер%

на. — Порівн. з фр. 803. 
IV — За Ле Ґерном, Паскаль передовсім має тут на увазі Монтеневі «Проби», чис%

ленні сюжети яких містить цей фр.
V — Цього закресленого абзаца видання Сельє і Ле Ґерна не містять.
VI — Паскаль зазвичай говорить про три «секти філософів» (догматиків, піроніків

і академіків: див. (149)—(151)), проте у цьому випадку, мабуть, об’єднує останні дві,

враховуючи їхній критичний пафос (див. нижче (152)—(162)). 
VII— Порівн. з: Монтень, Проби ІІ, ХІІ, с. 229: «Якщо розум [raison] щось знає, то

принаймні він знає, яка його істота і де його виталище. Так от, міститься він у душі

і є частиною її або об’явом; адже правдивий і первісний розум [raison], чиє ім’я ми при%

нижуємо, невміло ним розпоряджаючись, міститься в лоні Бога. Там його садиба і

світлиця; звідти він виходить, коли Богові вгодно показати нам якийсь промінчик йо%

го, — так Паллада вискочила з батькової голови, щоб явити себе світові».
VIII — Порівн. з фр. 406: «Інстинкт, раціо.
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Нам притаманна нездатність доказати, непереборна для усякого догматизму. 

Нам притаманне почуття істини, непереборне для усякого піронізму». — Схожі

думки висловлено у Епіктета (Розмови І, 5 і ІІ, 20). 
ІХ — Цього закресленого в рукописі абзацу видання Ле Ґерна не містить, проте він

присутній у Лафюма і Сельє; причому видання Сельє наводить останнє слово «Безпе%

речно» [сertainement], якого немає в Лафюма.
Х — Цього закресленого в рукописі абзацу видання Сельє і Ле Ґерна не містять, він

присутній лише у Лафюма.
ХІ — Цей закреслений абзац міститься у виданнях Ле Ґерна і Лафюма. У Сельє йо%

го немає.
ХІІ — Паскаль дотримується біблійного датування історії, згідно з яким на час

його життя від створення світу минуло бл. 6 000 років.
ХІІІ — Порівн. з: Монтень, Проби ІІ, ХІІ, с. 127: «Узи [ nFud], які пов’язують наш

розум [jugement] та волю і які мають зміцнювати нашу душу і єднати її з Творцем,

такі узи [ nFud] мають триматися не на людських поглядах, стимулах та пристрас%

тях, а на божественному і надприродному підложжі; триматися на авторитеті Бо%

га та його ласці: то їхня єдина форма, єдиний образ, єдине світло». Саме ця метафора

«вузла» [nFud], присутня у Монтеня, була запозичена Паскалем для відтворення тези

Авґустина про те, що Бог, через незбагненну таємницю перворідного гріха, «найміцні%

шим зв’язком» поєднав людину з її тілом (Про нрави католицької церкви і про нрави

маніхеїв І, 22).
ХІV — Паскаль цитує Прип. 8: 31; за Огієнком: «а забава моя — із синами людсь%

кими!»
ХV — Паскаль цитує Йоіл. 2: 28; за Огієнком 3: 1: «<І буде потому, —> виллю Я

Духа Свого <на кожне тіло, і пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, а вашим ста%

рим будуть снитися сни, юнаки ваші бачити будуть видіння>». Див. також фр. 301.
ХVІ — Паскаль цитує Пс. 48: 13; за Огієнком (49: 13): «та не зостанеться в пошані

людина — подібна худобі, що гине!»
ХVІІ — Паскаль цитує Екл. 3: 18; за Огієнком: «Я сказав був у серці своєму: Це для

людських синів, <щоб Бог випробовував їх, і щоб бачити їм, що вони як звірі> [...]».

1* — Паскаль повторює тут одну з ключових тез філософії Декарта: без упевне@

ності в існуванні Бога ми не можемо бути переконані в істинності перших прин@

ципів нашого пізнання. Адже ці принципи істотно залежать від джерела нашого

походження, тож якщо це джерело — не усеблагий і уседосконалий Бог, то й прин@

ципи матимуть відповідний ґатунок. Ще один виклад цієї ж тези знаходимо в Бесіді

з паном де Сасі (ОС, р. 294).

Див. Декарт, Метафізичні медитації І (АТ, t. IX.I, p. 16—17): «Але, можливо,

Бог не волів, щоб я був ошуканий у такий спосіб, адже Його називають усеблагим.

Втім, коли створення мене таким, що завжди помиляється, несумісне з Його бла@

гістю, то й попущення мені іноді помилятись їй також певним чином суперечить,

а все ж я не можу не сумніватись у тому, що Він цього не попустив. 

Знайдуться, можливо, люди, які воліли б радше заперечувати існування все@

могутнього Бога, ніж вірити в недостовірність усіх інших речей. Та не перечмо їм

відразу й припустімо для їхньої ж користі, що все сказане тут про Бога — вигадка.

Але в який би спосіб я, на їхнє припущення, не досягнув би того стану і того буття,



які мені властиві, — приписують вони їх якійсь долі чи фатумові, співвідносять із

випадком чи воліють, щоб це сталось через неперервну послідовність і зв’язок ре@

чей, — безперечним (позаяк хиблячи і помиляючись, виявляємо певний різновид

недосконалості) є одне: що менш могутнім буде творець, якому вони приписують

моє виникнення, то ймовірнішим виявиться, що я недосконалий настільки, що

завжди ошукуюсь.[…] 

Тож я припущу, що існує не істинний Бог, верховне джерело істини, а якийсь

злий геній, не менш хитрий і обманливий, ніж могутній, що використав усю свою

спритність до того, щоби мене ошукати».

Саме тому Декарт обстоював тезу про недосяжність метафізичної упевненості

для атеїста: тамтой ніколи не подолає метафізичного сумніву, бо не вірить в існу@

вання Бога, відтак, навіть добре знаючи геометрію, не матиме підстав для цілкови@

тої впевненості у її принципах; див., наприклад: Декарт, Відповіді на Другі запере%

чення проти Метафізичних медитацій (AT, t. VII, р. 141: 3@13).
2* — У Декарта арґумент щодо неможливості розрізнити сон і неспання пере@

дує арґументові щодо злого генія як можливого творця, адже йому надано слаб@

ший, підпорядкований статус. Натомість Паскаль починає з найпотужнішого Де@

картового арґументу, і лише потім викладає слабші.
3* — Про арґумент щодо неможливості розрізнити сон і неспання Паскаль зга@

дує у фр. 52: «Вони змушені казати: ви чините несумлінно, ми не спимо тощо. Як

же мене тішить бачити це пихате раціо упокореним і благальним!» 

З фр. 131: (111) випливає, що «вони» — це догматики, що можуть протистояти

скептикам, лише спираючись на природне відчуття, а не на раціо. Відтак раціо

виглядає «упокореним і благальним». Паскаль розбирає відомий ще з античності

(наприклад, Платонів Сократ згадує про відому, як на його час, дискусію щодо роз@

різнення сну і неспання; див.: Платон, Теетет 158 b) і вельми популярний в куль@

турі бароко сюжет, пов’язаний з неможливістю відрізнити сон від неспання; цей

сюжет відіграє важливу роль у текстах Декарта, постаючи як один із можливих

арґументів для радикального сумніву (див., наприклад, Медитації: АТ, t. VІІ, р. 19:

8@22; Про пошук істини: АТ, t. X, p. 511: 14@25; Принципи філософії І, 4). В Декарта,

зрештою, спростування цього арґументу проти достовірності пізнання засноване

на тезі про правдивість Бога, отже, залежить від метафізичних доведень буття Бо@

жого (докладніше див. Frankfurt H. G. Demons, reveurs et fous. La defense de la raison

dans les Meditations de Descartes. — Paris: PUF, 1989, р. 58—60). Як бачимо, Паскаль,

що не визнавав метафізичних доказів (див. фр. 190), долає цей арґумент «прості@

ше», покладаючись на природну неможливість сумніватись у таких питаннях. Див.

також прим. 2* до фр. 110 (ФД, 2008, № 5, с. 132) і прим. 4* до фр. 131.
4* — У Бесіді з паном де Сасі (ОС, р. 294) Паскаль викладає цей арґумент у зв’яз@

ку з Монтенем: останній «настільки глибоко дослідив науки […], що ми лишаємось

переконаними, що в’яві [B present] ми думаємо не ліпше, ніж у якомусь сні, від яко@

го прокидаємось лише в годину смертну і під час якого маємо не більше істинних

принципів, ніж під час сну природного». Порівн. з: Монтень, Проби ІІ, ХІІ, с. 289:

«Ті, що порівнювали наше життя до сну, були ближчі до правди, ніж самі гадали.

Коли ми снимо, наша душа живе, діє і виявляє всі свої здібності не менше, ніж ко@

ли вона чуває. Уві сні, щоправда, вона діє млявіше й невиразніше; проте різниця не

така то вже й велика — не як між ніччю і живою ясністю дня; а як між ніччю і смер@
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ком; там душа спить, а тут дрімає. І там і там померки, померки кимерійські. Ми

чуваємо сплючи і чуваючи спимо. Уві сні я бачу все не геть виразно; одначе і ява

ніколи не постає мені чиста, без жодної хмаринки. Коли ми іноді спимо так твер@

до, що не маємо сновидінь; то наша ява зроду не буває аж такою пробудженою,

щоб остаточно розбити марення, які є снами наяву і то гіршими, ніж сни. 

Оскільки наші розум [raison] і душа приймають фантазії та думки, спороджу@

вані уві сні, і оскільки схвалюють наші вчинки, що їх доконано уві сні, як і ті, що

ми їх доконуємо наяву, то чому б нам не припустити, що наше мислення та наші

діяння — то своєрідна сонна мара, а наше чування — якийсь різновид сну?». Саме

це міркування Монтеня було джерелом, на яке спирався Декарт, використовуючи

даний арґумент у I Медитації. Отже, Паскалеві міркування в цьому зв’язку мали

два витоки: Монтенів скепсис і Декартове переосмислення останнього.
5* — Ле Ґерн зазначає, що під «другою стороною», ймовірно, Паскаль розумів

картезіанство. Адже Декарт теж активно використовував скептичні докази, хоча і з

іншою метою, ніж скептики. Проте, до певної межі, мета обох цих філософських

шкіл одна — підваження людської впевненості в даних почуттях.
6* — Декарт, Медитація ІІ (AT, t. VII, p. 33: 1@18). 

фр. 135
1* — Паскаль висловлює тут провідну картезіанську тезу про тотожність люд@

ського «я» і мислення. Найвідповідніше даному контекстові її формулювання див.

у: Декарт, Принципи філософії І, 8 (франц. авторизований переклад: AT, t. ІХ.ІІ,

р. 28): «ми є лише через те, що мислимо».
2* — Йдеться про Декартове доведення існування Божого з наявності у нас ідеї

необхідної істоти. Див.: Декарт, Метафізичні медитації ІІІ, р. 40—46; Принципи фі%

лософії І, 14.

фр. 148
І — Порівн. з: Авґустин, Про нрави католицької церкви ІІІ, початок: «певна річ,

усі ми бажаємо бути щасливими».
ІІ — Порівн. з: Шарон, Про мудрість І, 39.
ІІІ — Порівн. з: Авґустин, Про істинну релігію, ХХХVII: «згодом вони дійшли до

поклоніння тваринам і тілам як таким».
ІV — Порівн. з: Монтень, Проби ІІ: ХІІ, с. 201—202: «Те, що нам відоме наймен%

ше, найлегше підлягає обожнюванню: ось чому робити з нас богів, як водилося у ста%

рожитності, означає засвідчувати цілковиту нікчемність нашого розуму. Я радше

пристав би до тих, хто поклоняється змієві, псові чи воляці; оскільки їхня природа й

істота менше нам знана, ми маємо більше право уявляти тварин такими, як нам за%

манеться, і приписувати їм незвичайні здібності».
V — Порівн. з: Монтень, Проби ІІ: ХІІ, с. 202: «Це все одно, що приписувати бо%

жественність не лише вірі, цноті, честі, згоді, волі, звитязі, побожності, а ще й роз%

кошам, зраді, смерті, заздрощам, старощам, стражданню, страхові, гарячці, нещас%

тю та іншим недолям нашого лихого і тлінного животіння». Див. також: Ґроцій, Про

істину християнської релігії ІV, 8. 
VІ — Чергове звертання до важливої для задуму Апології Авґустинової теми «трь%

ох пожадливостей»: любострастя, гордості й цікавості. Порівн., наприклад, з: Авґус%

тин, Про істинну релігію ХХХVIII.
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VІІ — Порівн. з: Авґустин, Про нрави католицької церкви XXVI.
VІІІ — Порівн. з: Авґустин, Про нрави католицької церкви ІІІ, закінчення.

1* — За Ле Ґерном, важко визначити джерело цієї тези, оскільки вона присут@

ня чи не в усіх авторів, часто цитованих Паскалем (Авґустин, Монтень, Шарон,

Янсеній). Див., наприклад, Декарт, лист до королеви Христини від 20.11.1647: «Ми

можемо розглядати благість кожної речі самої по собі, не співвідносячи її з іншим,

і в цьому сенсі очевидно, що суверенним благом є Бог, бо Він незрівнянно доско@

наліший за створінь; але можемо також співвіднести благість речей із нами, і в ць@

ому сенсі я не бачу нічого, що ми повинні були б оцінити як благо, окрім як те, що

нам певним чином належить і постає для нас як досконалість. Ось так і стародавні

філософи, що, не будучи просвітленими світлом віри, не знали нічого про надпри@

родне блаженство, розглядали тільки блага, що ними можемо володіти у цьому

житті; саме серед них вони й шукали суверенне, себто головне і найбільше» (АТ, t.

V, p. 82: 7@20). 

фр. 149
І — Композиція цього фр. є проблематичною для видавців. Ми подаємо композицію

Лафюма, що є традиційною (її, до речі, дотримується також Сельє). Натомість Ле

Ґерн пропонує іншу композицію. Він вважає, що абз. 12—25 є підготовчими нотатка%

ми, що мають передувати решті матеріалу, який є остаточною редакцією тексту

(абз. 26—30; 1—11; 31—36).
ІІ — Зазвичай абревіатуру A.P.R. розшифровували як B Port%Royal (для Пор%Роя%

лю), однак відомий паскалезнавець Пол Ернст пропонував також інші варіанти:

Apologie B Port%Royal (Апологія для Пор%Роялю), Apologie Pour la Religion (Апологія щодо

релігії), Apologie: ProsopopJe de la Religion (Апологія: прозопопея релігії). 

Прийнято вважати, що цей фр. містить матеріали до виступу перед пор%ро%

яльськими «самітниками» щодо задуму Апології, який відбувся або у травні%червні

1658, згідно з Ж. Менаром, або в жовтні%листопаді того ж року, за Лафюма.
ІІІ — Порівн. з: Епіктет, Розмови І, 9 і 12.
ІV — Порівн. з: Монтень, Проби ІІ, ХІІ, с. 203: «[…] Магомет прирікає своїм віря%

нам рай, вимощений килимами, оздоблений золотом та клейнодами, залюднений дівка%

ми незвичайної вроди, повний вина та вишуканих потрав […]»
V — Порівн. з: Сен%Сіран, Теологія для загалу, лекція ІІ: 8—10.
VІ — Порівн. з: Сен%Сіран, Теологія для загалу, лекція IІІ: 4—6.
VІІ — Порівн. з фр. 97: «Пожадливість і сила — це джерело всіх наших учинків. По%

жадливість викликає вчинки самохітні, сила — несамохітні».
VІІІ — Стиль цієї прозопопеї, як неодноразово відзначали дослідники, схожий зі

стилем «Приповістей Соломонових» (1: 22—23 і 8: 3—36).
ІХ — Закреслений текст уривків (122)—(140) відсутній у виданні Лафюма. Ми

наводимо ці уривки за виданням Ле Ґерна, яке ідентичне в цьому пункті виданню

Сельє.
Х — Порівн. з: Бесіда з паном де Сасі (ОС, р. 296): «Так, ці два стани, які слід

пізнавати одночасно, щоби бачити всю істину, призводять, якщо пізнавати їх окремо,

до одного з цих великих пороків, до гордості, і до ліні, у якій, безперечно, перебувають

усі люди до отримання благодаті».
ХІ — Порівн. з: Епіктет, Розмови І, 9.
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ХІІ — Згідно з тлумаченням Ле Ґерна, під «природою» тут слід розуміти стан

«чистої природи», себто тієї, що існувала до гріхопадіння, «каяття» — стан людини

після гріхопадіння. «Благодать», про яку йдеться в уривку (169), є третім станом

людини, уможливленим хресною жертвою Спасителя. Цей стан є вищим за «чисту

природу», оскільки постає цілковито надприродним. Відтак, вимальовується схема люд%

ської історії як зміни цих трьох станів, вельми схожа на Янсенієву. 

Порівн. з фр. 398: «Філософи не приписували <мати> почуття, відповідні двом

станам.

Вони навіювали <душевні> порухи [mouvements] чистої величі, а це не стан людини.

Вони навіювали <душевні> порухи чистого приниження, а це не стан людини. 

Потрібні ж бо <душевні> порухи приниження, та не з природи, а з каяття; не на

те, щоб перебувати в ньому, а щоб іти до величі. Потрібні й <душевні> порухи величі,

та не із заслуги, а з благодаті й по тому, як пройдеш через приниження».
ХІІІ — Згідно з П. Ернстом, ідеться про здібність пізнавати і любити Бога. Ле Ґерн

вважає, що не менше підстав свідчать на користь здібності людини перебувати то у

стані природи, що упала, то у стані благодаті. Цей варіант підтримує і Сельє, посила%

ючись на фр. 208, абз. 4 (йдеться про «cette double capacitJ qui est commune B tous et de la

gr>ce et du pJchJ» — «цю подвійну і спільну всім здібність, <здібність> благодаті й гріха»).
ХІV — Порівн. з: Бесіда з паном де Сасі (ОС, р. 296): «Мені здається, що джере%

лом заблудів обох цих сект є незнання того, що теперішній стан людини відрізняєть%

ся від стану її створення».
ХV — За Ле Ґерном, ідеться про випадки, коли площина, обмежена кривою, і асим%

птота до неї, збігаються, хоча асимптота і площина, згідно з означенням, повинні не%

скінченно наближатись одна до одної.
ХVІ — Порівн. з: Авґустин, Про істинну релігію XXIV.
ХVІІ — Цей уривок тексту в рукописі знаходився на звороті іншого аркуша папе%

ру; Паскаль призначав його для зшитку «Засади».
ХVІІІ — Ле Ґерн справедливо вважає цей сюжет головною темою Паскалевої апо%

логетики; див. також фр. 232; 498; 444; 594. Можливим джерелом Паскаля тут,

найімовірніше, є твори Авґустина (Про істинну релігію XVII; Про нрави католиць@

кої церкви VII).

1* — Порівн. з фр. 230 і 581. Говорячи про неосягненне (іncomprJhensible), Пас@

каль, безперечно, говорить про неосягненність Бога. На думку Ле Ґерна, джерелом

цього поняття неосягненності для Паскаля був Сен@Сіран (Теологія для загалу І, 8:

«Отож, як слід нам збагати Бога? Слід збагнути, що він є неосягненний дух»).

Утім, на нашу думку, джерелом тут радше є досить чітке Декартове розрізнен@

ня між осягненним, збагненним і пізнаванним: «[…] я знаю, що Бог — творець усіх

речей і що ці істини є якоюсь річчю, а, отже, він — їхній Творець. Я кажу, що знаю

це, а не що збагаю чи осягаю це; бо можна знати, що Бог нескінченний і всемо@

гутній, наша ж душа, яко скінченна, не може його ані осягнути [comprendre], ані

збагнути [concevoir]: так само, як ми цілком можемо торкнутись руками гори, про@

те не можемо її охопити, як охоплюємо дерево чи будь@що інше, що не перевищує

величини наших рук; бо осягнути — це охопити думкою, але щоб знати якусь річ,

достатньо торкнутись її думкою» (лист до Мерсена від 27.05.1630; АТ, t. I, р. 152:

7@19). Див. також: «[…] ми не можемо осягнути величі Божої, хоча і знаємо її. Але
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саме те, що ми судимо про неї як про неосягненну, змушує нас ще більше шанува@

ти її […] Його потуга неосягненна; й узагалі, ми цілком можемо стверджувати те,

що Бог може зробити все, що ми можемо осягнути, але не те, що Він не може зро@

бити того, чого ми не можемо осягнути» (лист до Мерсена від 15.04.1630; АТ, t. I,

р. 145: 21@24; 146: 4@8). 
2* — Декартів мотив. Див., наприклад, кінець Медитації ІІ (AT, t. VII, p. 33:

11@26).

фр. 170
І — У виданні Сельє цей рядок подано як закреслену фразу на початку фр., одразу

після «Треба...». Причому закінчення рядка істотно відмінне від версії Лафюма: в остан%

нього «doute, assurance, soumission» («сумнів, упевненість, покора»), в Сельє ж «Soumis.

Doute. Et elles s’accordent» («Покор<а>. Сумнів. І вони узгоджуються одне з одним»).

1 — Цей фр. вочевидь суперечить спробам ототожнити Паскалеві погляди з

ірраціоналізмом. Паскаль критикує не раціо як таке, а гординю раціо, прагнення

останнього перевершити межі своєї природної компетенції під впливом зіпсутого

серця (див. фр. 298; 382). Фактично, Паскаль солідаризується з картезіанською те@

зою про первинність волі (тут = «серцю») щодо інтелекту (і, зрештою, щодо раціо;

див.: Пристрасті душі І, 47). Раціо, що зважає на свої межі (див., наприклад, фр.

182; 183), є вельми важливим для релігії (див. фр. 173).

Ставлення Паскаля до раціо і раціонального пізнання слід розуміти згідно з

його концепцією «трьох порядків» (див.: ФД, 2008, № 5, прим. 4 до фр. 84; а також:

Паскаль Б. Думки. — Київ: Дух і Літера, 2009, с. 428, прим. 2 до фр. 58). 

фр. 190
І — Сельє зазначає, що аркуш з рукописним ориґіналом цього фр. було розрізано но%

жицями під час формування Рукописного ориґіналу, однак обидві частини виявились

наклеєними поряд. — Під «саме цим» Паскаль тут має на увазі гордість, superbia.

1* — Це зауваження спрямоване проти Декарта; порівн. з фр. 887. Проте не

можна сказати, що в міркуваннях Паскаля взагалі немає жодних доведень буття

Божого: див., наприклад, фр. прим. 1 до фр. 448.
2* — Порівн. з фр. 829. — За Декартом, з плином часу ми можемо втрачати

впевненість навіть у результатах найпереконливіших доведень. Адже дедукція,

шляхом якої здійснюють такі доведення, не потребує безпосередньої очевидності,

як vмова інтуїція, а запозичує свою достовірність від пам’яті (Правила для керуван%

ня розумом ІІІ; АТ, t. X, р. 350: 7@9). Саме тому через плин часу і пов’язане з ним пос@

лаблення пам’яті ми можемо втрачати очевидність сприйняття чогось уже доведе@

ного. Втім, за Декартом, покладатись на саму лише пам’ять не варто; найліпше

тут зарадить тренування свого розуму, призвичаювання його до уважного і яко@

мога частішого розв’язання математичних задач (Розмова з Бурманом; АТ, t. V,

р. 176@177). — Сельє вбачає тут вплив Монтеня, а саме тези про «хиткість людсь@

кого розуму [raison] в оцінці кожного предмета» (Проби ІІ, ХІІ, с. 194).

фр. 199
І — Це скорочення зазвичай розшифровують як «розділ про людину, параграф 9»

(йдеться про Паскалів план майбутньої Апології). — Цей фр. є одним із найвідомі%

ших, за знаністю з ним можуть «конкурувати» хіба лише фр. 200 (людина — це

Картезіанські мотиви у творчості Паскаля

ISSN 0235@7941. Філософська думка, 2009, № 5 159



Олег ХОМА

160 ISSN 0235@7941. Філософська думка, 2009, № 5

тростина, що мислить) і 418 (арґумент%парі, виправданість ставки на існування

Бога). Його спеціально досліджували провідні паскалезнавці, зокрема Е. Жові, М. Ле

Ґерн, Ф. Сельє. Усталеною є думка про те, що викладені в ньому погляди на всесвіт

відображають позицію нової науки, що відмовилась від пошуку цільових причин і ба%

чить лише нескінченність простору і часу. Цілком новим є принаймні зображення

нескінченно малих, в якому легко відчути новий досвід, значною мірою уможливлений

створенням мікроскопа (йдеться не про відому з античності діалектику мінімуму і

максимуму, а передовсім про образний ряд). Схожий настрій подибуємо і у незакінче%

ному трактаті «Про геометричний розум» (ОС, р. 354—355): «Ті ж, хто ясно поба%

чать ці істини, зможуть захоплено спостерігати велич і потугу природи у тій по%

двійній нескінченності, що оточує нас зувсебіч, і через це дивовижне спостереження

навчаться пізнавати самих себе, розглядаючи себе уміщеними між нескінченністю і

ніщо в царині протяжності, між нескінченністю і ніщо в царині числа, між нескін%

ченністю і ніщо в царині часу. З цього ми матимемо змогу навчитись складати собі

справжню ціну і вдаватись до таких рефлексій, що варті усієї решти <знань з> ге%

ометрії». 
ІІ — Порівн. з: Монтень, Проби ІІ, ХІІ, с. 175: «Але хто собі уявить, як на маль%

овидлі, великий образ матінки%природи, у всьому її маєстаті, хто вичитає в її ликові

безконечно мінливі й розмаїті риси, хто узріє у ній себе, ба, не тільки себе, а й ціле ко%

ролівство, нібито цяточку, пришпилену тонесеньким гострячком, той здатний бачи%

ти речі в їхніх справжніх розмірах». 
ІІІ — Порівн. з: Шарон, Три істини І, 5: «Певна річ, цей світ — не більше, ніж точ%

ка (перед Богом) на широкому полі й посеред нескінченної поверхні».
ІV — Порівн. з: Гобс, Про тіло XXVII, 1: «Творцеві природи було вільно зробити

так, щоби велике коло, радіус якого простягнувся від Землі до Сонця, постало ніби

точкою стосовно відстані від Сонця до непорушних зірок […]».

V — Порівн. з: Монтень, Проби ІІ, ХІІ, с. 131: «Хай вона появить силу свого розу%

му, пояснивши, на чому стоять її начебто великі переваги над іншими створіннями.

Хто навіяв людині, що отой величний рух небесних шат, оте вічне світло зір, які так

пишно кружляють над її головою, отой грізний гомін безберегого моря, оте все створе%

не існує стільки віків лише для неї, для її зручності і до її послуг?».
VІ — Згідно з античними уявленнями, небо складається з прозорих твердих сфер,

що обертаються довкола спільної вісі одна в одній. До однієї з цих сфер мали бути

прикріплені зірки, що, т.ч., обертались разом із нею.
VІІ — Цей уславлений Паскалем (і вельми поширений у літературі початку ХVII

ст.) образ зазвичай ставлять у відповідність Передмові м%ль де Ґурне до Монтене%

вих «Проб», де порівняння божества з колом, центр якого скрізь, а кружина — ніде,

приписано Гермесові Трисмегістові. Той самий образ використовує М. Мерсен у книзі

«Популярні питання щодо книги Буття» (57). Втім, Ле Ґерн зазначав, що Паскалеві

йдеться про світ, а не про божество, тому ймовірним джерелом, на його думку, тут

можна вважати Монтеня (Проби ІІ, ХІІ, с. 263): «В уявленні найславетнішої з

грецьких шкіл світ є бог, створений ще більшим, вищим від нього богом. Він, той ви%

щий бог, складається з тіла і душі, що домує в його нутрі [loge en son centre] і музич%

ними тактами шириться по всіх куточках; він божеський, щасливий, великий, муд%

рий і вічний». 
VІІІ — Порівн. з: Сен%Сіран, Християнські й духовні листи, t. II, лист І, р. 87—88.



ІХ — Порівн. з: Монтень, Проби ІІ, ХІІ, с. 209: «У кращому разі ти бачиш лише

закон і лад тієї малої ямки, де сидиш; […] ця часточка ніщо проти цілості».
Х — У виданні Лафюма після «міста» (les villes) стоїть ще слово «будинки» (les

maisons). Втім, останнього немає у виданнях Ле Ґерна і Сельє, тому ми не включили йо%

го в текст нашого перекладу.
ХІ — Порівн. з: Мерсен, Популярні питання щодо книги Буття 127 128.
ХІІ — Порівн. з: Монтень, Проби ІІ, ХІІ, с. 172: «Та сама людська пиха чується у

книжці Демокритовій: “Я збираюся судити про все”».
ХІІІ — Коментатори спільні у думці, що Паскаль говорить тут про назву однієї

з 900 тез, що їх Д. Піко делла Мірандола (1463—1494) збирався обстоювати 1486 р.

в Римі: «Per numeros habetur via ad omnis scribilis investigationem et intellectionem»

(«шлях чисел може привести до відкриття і розуміння усього, що піддається опи%

сові»).
ХІV — Порівн. з: Шарон, Християнські дискурсії І, р.4: «ум людський здібний

лише до речей пересічних […] речі надто невиразні і надто віддалені від нашого пог%

ляду не можна побачити […] надто велика яснота заважає бачити так само, як і

пітьма».
ХV — Йдеться про нуль не в алгебраїчному, а, так би мовити, в абсолютному зна%

ченні, коли він постає як синонім ніщо. В цьому сенсі віднімання від нуля неможливе,

віднявши будь%яке число від ніщо, отримуємо ніщо.
ХVІ — Порівн. з: Монтень, Проби ІІІ, Х, с. 241: «Насолода навіть болісна у своїй

глибині».; див. також Шарон, Про мудрість І, 39.
ХVІІ — Про «надмірну благодію» порівн. з: Монтень, Проби ІІІ, VIII, с. 172, де

наведено уривок з Тацита (Аннали IV, 18: «Благодіяння приємні лише тоді, коли

знаєш, що ти можеш за них оплатити; коли ж справа стоїть інакше, то замість

вдячності віддаєш за них ненавистю». — Про тепло і холод порівн. з: Монтень,

Проби І, LIV, с. 333: «Надто сильний холод і надто сильний жар палить і шква%

рить».
ХVІІІ — Див. прим. 1 до фр. 21.
ХІХ — Порівн. з: Монтень, Проби ІІ, ХII, с. 206: людське раціо тільки%но «трохи

збочить зі звичної стежки, зверне зі шляху, протоптаного і промощеного Церквою, як

одразу губиться, блукає і спотикається, кружляючи і буяючи без керма і без вітрил по

розлеглому, каламутному і хвилястому морю людських думок».
ХХ — Порівн. з: Монтень, Проби ІІ, ХII, с. 294: «Якщо ви скупчите всі зусил%

ля своєї думки, щоб схопити свою істоту, це буде все одно, що втримати у при%

горщі воду. Що дужче ви стискатимете і чавитимете субстанцію, що з природи

своєї розлита скрізь, то швидше втратите те, що хотіли утримати і затиснути

в кулаці».
ХХІ — Порівн. з: Монтень, Проби ІІІ, ХIIІ, с. 360: «Вони нехтують теперішнім,

зневажають те, чим володіють, гонячись за марною надією і примарними образами,

які насуває перед очі їм уява […]. Ті, що як більше за ними женешся, то швидше і

дальше тікають від нас: плодом і метою погоні є тільки сама погоня […]». 
ХХІІ — Порівн. з: Монтень, Проби, II, XII с. 252: «Якщо наші розумові [intel%

lectuelles] й чуттєві здібності позбавлені підстав та ґрунту, якщо вони страх які

хисткі, якщо їх носить туди%сюди, то ми даремно даємо якійсь частині їхньої дії ске%

ровувати нашу думку, хоч би яку позірність правдоподібності вона нам являла. Най%
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певніше й найліпше для нашого розуму [entendement] було б триматися спокійно і нез%

ворушно, не хитаючись і не схиляючись ні в який бік».
ХХІІІ — Порівн. з: Шарон, Про мудрість І, 19: «почуття, скоро вони не розуміють

усе те, що від раціо, часто обманюються позірностями».
ХХІV — Порівн. з фр. 153.
ХХV — Див. фр. 418: 3. Схоже міркуваня Паскаль висловлює наприкінці свого трак%

тату «Про сумування ступенів чисел» (ОС, р. 94).
ХХVІ — Теза про зв’язок між людиною та її довкіллям, безперечно, є однією з най%

поширеніших у філософській літературі. Втім, на думку Ле Ґерна, Паскаль безпосе%

редньо послуговувався в даному разі трактатом Раймунда Сабундського «Природна

теологія» (розд. ІІ), що дав Монтеню привід написати славетний ХІІ розділ «Проб»

(«Апологія Раймунда Сабундського»).
ХХVІІ — На відміну від Лафюма і Ле Ґерна, Сельє наводить після цього слова фра%

зу, згодом закреслену Паскалем в рукописі: «оскільки наша субстанційна основа [sfp%

pot], що діє у цьому пізнанні, є частково vмовою. І як же нам точно пізнавати vмові

субстанції, скоро маємо тіло, що нас обтяжує і принижує до землі?». За Сельє, Пас%

каль тут посилається на вірш з біблійної книги Премудрості Соломонової (9: 15), ци%

тований Авґустином (Про істинну релігію ХХІ, 41).
ХХVІІІ — Критика «прихованих здатностей», що ними послуговувалась схоластич%

на фізика, становить відмінну рису ранніх Паскалевих текстів, присвячених явищам,

зумовленим атмосферним тиском. Зокрема, Паскаль критикував тезу «природа боїть%

ся порожнечі», оскільки вважав, що порожнеча реально утворюється під час здійснен%

ня експерименту Торичеллі. Див. наприклад, Паскалеву «Розповідь про великий екс@

перимент рівноваги рідин» (1648): «[…] мені важко повірити, щоби неодушевлена і

позбавлена здатності відчувати природа улягала страхові, бо пристрасті передбача%

ють душу, здатну їх відчувати, і я значно більше схиляюсь до того, щоби приписати всі

ці здійсненності вазі й тискові повітря […]» (ОС, р. 221); розлогіше цю тезу висловле%

но наприкінці цитованого тексту (ОС, р. 225).
ХХІХ — Цю тезу можна сприймати як провісницю не лише Кантового вчення про

принципову непізнаванність «речей у собі», а й «філософії підозри», що набула класич%

ного вигляду в ХІХ столітті (Маркс, Ніцше, Фройд). Принципове заперечення «чистих

об’єктів», «чистого пізнання» з необхідності веде до заміни теорії пізнання симптома%

тологією, адже, якщо це заперечення слушне, то насправді ми пізнаємо лише відбитки

нашої «складеної» істоти, тому наші «істини» будуть лише відображеннями тих чи

тих аспектів свідомих чи несвідомих прагнень, уявлень, інтересів. Для самого Паскаля

пізнання є відбитком принципів «серця», що у людей різною мірою «зіпсутих» поста%

ють типологічно різними, відтак зумовлюючи віру чи невір’я; докладніше див.: Хома О.

Истина и очевидность: симптоматологическое мышление в философии модерна. —

Винница: Універсум%Вінниця, 1998, с. 106—107.
ХХХ — Порівн. з: Шарон, Про мудрість І, 3: «Людина, ця дивовижна тварина,

складена з частин супротивних і ворожих. Душа постає як маленький бог, тіло — як

бидло, мерзота».
ХХХІ — Цю цитату з Авґустина наводить Монтень (Проби ІІ, ХІІ, с. 226).

1*— Дозвілля і серйозність — дві необхідні умови успішної медитації з кри@

тичного підваження передсудів, за Декартом (див. Медитація І // AT, t. VII, р. 17:
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13@18: 1@3): «Ось нині слушний момент: я звільнив ум від усіх турбот, забезпечив

собі непорушне дозвілля, усамітнився, щоб, нарешті, серйозно і відверто присвя@

тити себе загальному руйнуванню своїх опіній».
2* — Порівн. з: Декарт, Принципи філософії ІІ, 21: «Ми знаємо також, що цей

світ, або протяжна матерія, з якої складено Всесвіт, не має кордонів, бо яку б його

частину ми не вигадали, ми можемо виобразити поза нею простори незрівнянно

протяжніші, які ми не тільки виображуємо, але збагаємо у дійсності такими, яки@

ми ми їх виображуємо».
3* — Порівн. з: Декарт, Метафізичні медитації ІV; (АТ, t. VII, p. 54: 16@24): «і я

постаю улаштованим так, ніби є чимось серединним між Богом і ніщо, або між ви@

щим буттям і небуттям; й оскільки мене створено вищим буттям, у мені немає нічо@

го, що спонукало б мене хибити чи уводитись в облуду, але, оскільки я також пев@

ним чином причетний і до ніщо, або до небуття, себто оскільки я сам не є вищим

буттям, мені багато чого бракує, і тому не дивно, що я хиблю […]».
4* — Див. прим. 5*

5* — Імовірно, це натяк на Декарта, адже один із найважливіших його творів

мав назву «Принципи філософії». До того ж, Декартова пізнавальна стратегія поля@

гала у первинному відкритті принципів, що мало стати основою для пізнання всіх

можливих окремішностей.
6* — Складена природа людини найвиразніше постає в Декарта, який субс@

танційно розрізнив душу і тіло (хоча визнавав існування також і «субстанційну

єдність» душі та тіла — ІV Відповіді на Заперечення проти Метафізичних медитацій;

АТ, t. ІХ, р. 177). Втім, і у Аристотеля, і у схоластів теза про душу як форму тіла

аж ніяк не виключає істотного протиставлення обох начал. Наприклад, у Аристо@

теля душа і тіло функціонально співвіднесені, проте їхня «різноприродність» не

береться під сумнів. Певна їх «єдність», що знаходить вираження у відчуттях чи,

наприклад, пристрастях, є опосередкованою, оскільки не душа гнівається, вчить@

ся чи радіє, а людина за допомоги душі (Аристотель, Про душу І, 4, 408b 1@15). Пас@

каль теж долучається до цієї традиції, оскільки не лише розрізняє душу й тіло, а й

приймає тезу про те, що людина становить єдину субстанційну основу (sfppot) —

див. фр. 65.
7* — Головна проблема Декартової філософії, що спричинила гостру критику

картезіанства провідними представниками філософської думки другої половини

ХVІІ століття (Спіноза, Ляйбніц, Лок) і появу «неортодоксальних» напрямів у кар@

тезіанському середовищі (Де Руа, оказіоналісти). Паскалева теза виглядає як кри@

тика картезіанства «ізсередини». 

Показово, що в листуванні з принцесою Єлизаветою Декарт фактично визнав

раціональну непізнаванність того, як поєднані душа і тіло в людині: «[…] душа

пізнається лише чистою здатністю розуміти; тіло, тобто протяжність, фіґури і рухи

також можуть пізнаватися здатністю розуміти, але значно ліпше — ще й за допомо@

ги виображення; і, нарешті, речі, які належать до союзу душі й тіла, самою лише

здатністю розуміти і навіть нею за допомоги виображення пізнаються лише смут@

но; але вони вельми ясно пізнаються почуттями […] вдаючись лише до життя і до

буденних розмов і відсторонюючись від медитування і вивчення речей, що вимага@

ють виображення, навчаємось ми збагати союз душі й тіла» (лист до Єлизавети від

28.06.1643: АТ, t. ІІІ, р. 693: 12@27 — 634: 1@3, 16@21). 

Картезіанські мотиви у творчості Паскаля
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фр. 200
І — Див. прим. 1 до фр. 198.
ІІ — принцип моралі з гідності людини на тлі космосу — чи не відтворення цільо%

вої причини?

1* — Див. фр. 113.
2* — Порівн. з: Декарт, Принципи філософії І, 53.
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