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ŽIVOT A DIELO BLAISE PASCALA V KONTEXTOCH DOBY 
 

Anastázia PAĽOVÁ 

 

DOBA BLAISE PASCALA – „LA PÉRIODE MONDAINE“ 

oncom 16. storočia bolo Francúzsko doslova zruinované následkom dlhotrvajúcich ná-

boženských vojen. Množstvo dedín bolo opustených, cestné komunikácie prerušené, 

mosty zničené, manufaktúry zatvorené, čo malo nevyhnutne za následok stagnáciu obchodu. 

K tomuto stavu sa pridali rôzne epidémie. Pri moci je Henrich IV, ktorý sa pre dobro Francúz-

ska rozhodol spojiť všetkých ľudí, ktorí sa chceli podieľať na vybudovaní nového Francúzska, 

bez ohľadu na vierovyznanie a spoločenské postavenie. V roku 1598 vydal tolerančný Na-

ntský Edikt, ktorý zaručoval francúzskym hugenotom – protestantom náboženskú slobodu 

a občiansku rovnosť, čím zmiernil predošlé obdobie náboženských sporov medzi protestantmi 

a katolíkmi. Začiatkom 17. storočia sa vo vyšších spoločenských vrstvách objavuje nábožen-

ská ľahostajnosť, ale i veľká horlivosť a to najmä v katolíckych kruhoch. Prvým cieľom Hen-

richa IV bolo posilniť štátnu pokladnicu. Hospodárska situácia krajiny sa pod dohľadom voj-

vodu de Sully, zlepšovala. Ďalšou možnosťou, ako získať financie pre štátnu pokladnicu, bol 

už osvedčený predaj štátnych úradov, ktorý s obľubou využívali mešťania na kariérny postup 

a povýšenie do šľachtického stavu. Reformným krokom Henricha IV bolo zavedenie tzv. pou-

lette, čo znamenalo, že sa kúpa úradov, musela každým rokom obnovovať. Vrstva úradníckej 

šľachty sa ešte viac posilnila čím nadobudla na politickom význame a počas celého 17. storo-

čia sa stavala buď na stranu kráľa a snažila sa posilniť centralizovanú kráľovskú moc alebo 

vytvárala rôzne prekážky, ktoré túto moc oslabovali. (Bližšie pozri Horák, 1985) 

Množstvo katolíkov sa nikdy nezmierilo s tým, že sa kráľ spolčil s protestantmi, hoci to 

bolo za účelom zveľadiť Francúzsko. V roku 1610 bol Henrich IV zavraždený,1 jeho syn mal 

v tomto čase len deväť rokov a namiesto neho vládla jeho matka Marie de Médicis spolu 

s francúzskym maršálom a ministrom Concinim. V roku 1617 sa Ľudovít XIII vzbúril a roz-

hodol sa vziať kráľovskú moc do vlastných rúk, situácia Francúzska sa ešte zhoršila. Kráľ, 

Ľudovít XIII, sa oženil so španielskou princeznou, katolíckeho vierovyznania Anne 

                                                 
1 Ako sa k tomuto vyjadruje M. Zigo v Predslove k slovenskému vydaniu Listov proti jezuitom (1965, s. 7): Za 

priamy pokus o zavraždenie Hnericha IV boli jezuiti začiatkom 17. storočia vypovedaní z krajiny, avšak čo-

skoro aj kráľ pochopil, že moc, ktorú jezuiti predstavovali si nemôže dovoliť postaviť proti sebe. Preto svoje 

rozhodnutie zmenil a jezuiti mohli znova pôsobiť v krajine. 
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d´Autriche. Táto svadba, ktorá posilnili postavenie kresťanského náboženstva podnietila oba-

vy zo strany protestantov, dokonca vyvolala vzburu protestantov v strede Francúzska. Vzbury 

a nepokoje sa postupne šírili medzi roľníkmi aj šľachtickou vrstvou. Do tejto ťažkej situácie 

vstúpil, za podpory Marie de Médicis kardinál Richelieu, ktorý si postupne získal dôveru krá-

ľa. Richelieu, „stelesnenie politiky uplatňujúceho ideu absolutistickej monarchie“ (M. Zigo 

v Predslove k slovenskému vydaniu Listov proti jezuitom, Vydavateľstvo politickej literatúry, 

Bratislava. 1965, str. 6), sa snažil posilniť kráľovskú autoritu, potlačiť vzbury, udržať jednotné 

kráľovstvo. V tomto boji musel čeliť dvom hlavným protivníkom, protestantom a šľachte. 

Výhodou bolo spojiť sa s jezuitmi, ktorí predstavovali najsilnejšiu časť vtedajšej katolíckej 

cirkvi a to znamená, že poskytovala silnú ideovú oporu kráľovskému dvoru. „Kardinál Riche-

lieu ... mal s jezuitmi veľa spoločných záujmov ... predovšetkým sa zhodli na potrebe nemilo-

srdne vykoreniť hugenotské kacírstvo a spoločnými silami sa o to pričiňovali.“ (M. Zigo 

v Predslove k slovenskému vydaniu Listov proti jezuitom, Vydavateľstvo politickej literatúry, 

Bratislava. 1965, str. 6). 

Po smrti kardinála Richelieu prebral vnútornú politiku kardinál Mazarin, ktorý sa rovnako 

snažil posilňoval absolútnu moc panovníka. Avšak úradnícka šľachta meštianskeho pôvodu sa 

často spájala s rodovou šľachtou, keď sa snažila hájiť svoje práva i názory. Úradnícka šľachta 

mohla zakupovať úrady aj na súdnych dvoroch teda parlamentoch, ktoré mali v tom čase as-

poň čiastočnú kontrolu nad kráľovskými zákonmi a vyhláseniami, keďže mali právo remon-

tracie. To znamená mohli odmietnuť registrovať nový zákon alebo vyhlásenie. Práve táto moc 

pomohla jansenistom pri riešení sporu o podpísanie formulára. Francúzsky kráľ oficiálne pri-

jal bulu vydanú pápežom Alexandrom VII, ktorá odsúdila päť sporných téz nachádzajúcich sa 

v knihe Augustinus pochádzajúcej od iperského biskupa Corneilla Jansenia. Tieto tézy, ktoré 

mali kacírsky charakter, vytvoril jezuita Nicolas Cornet a tvrdil, že je v nich zhrnuté Janse-

niove učenie. Kňazské Zhromaždenie (Assemblée du Clergé), so súhlasom kráľa vystavilo 

nový formulár, kde sa museli podpísať všetci duchovní, ktorí súhlasili s odsúdením týchto téz. 

Parlament musel túto bulu najprv registrovať, a keďže bol naklonený galikánskej Cirkvi, aká-

koľvek intervencia zo strany Rímu mu nebola po vôli, preto bulu neregistroval. Podpísanie 

formulára nebolo nutné a tým sa situácia na nejakú dobu ustálila (Pozri Mesnard, 1951, s. 112 

– 118). 

Domnievame sa, že nie je možné venovať túto prácu Pascalovi a jeho myšlienkam bez to-

ho, aby sme sa aspoň čiastočne nepozreli na dejinný, sociálny, kultúrny či historický kontext 

Pascalovej doby. To znamená pohľad na históriu cez politický a spoločenský život a k tomuto 

patrí i vývoj v oblasti vied, umenia, či literatúry. V 17. storočí bolo náboženstvo jednou 
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z hlavných zložiek kultúry.2 Pokúsime sa analyzovať akú úlohu zohralo náboženstvo v politi-

ke, v kultúrnom a intelektuálnom živote, a v živote bežných ľudí. Tento pohľad nám veľa na-

povie o živote šľachty, kráľovského dvora i vidieka. Oblasti, v ktorých sa deje najväčší roz-

ruch, zhrnieme do troch a to je kresťanstvo, kultúra, svet. (Pozri Mesnard, 1992, s. 111 – 122) 

Veľký rozmach kresťanstva napreduje na pozadí náboženských nepokojov medzi protes-

tantmi a katolíkmi, ktoré postihli vo väčšej či menšej miere celú Európu. Aspoň zdanlivú 

harmóniu, ktorá prevládala kresťanstvom druhej polovice stredoveku už nebolo možné ďalej 

udržať. Náboženské reformačné úsilie, ktoré zachvátilo takmer celú Európu, všetky vrstvy 

obyvateľstva a popri náboženských otázkach otvorilo aj veľmi citlivú otázku politickej stabili-

ty európskych mocností. Európske mocnosti sa vo svojich predstavách o politickom ako i ná-

boženskom usporiadaní kontinentu začínajú natoľko rozchádzať, že sa rozdeľujú do dvoch 

táborov. Tieto spojenectvé sprevádzané túžbou po hegemónii vyústia do vojnového konfliktu, 

zvaného aj Tridsaťročná vojna (1618 – 1648), ktorá začala v roku 1618 v strednej Európe 

a neskôr v celej východnej Európe. S myšlienkou náboženskej slobody prenikla, v niektorých 

oblastiach, na povrch i snaha o čiastočnú mocenskú autonómiu. (Antoine, 1996) 

Tridsaťročnú vojnu tvorí niekoľko po sebe nasledujúcich náboženských vojen, v ktorých 

hlavným problémom je spor o moc medzi katolíkmi a protestantmi. Jedná sa presne o päť vo-

jen, z toho dve české (1618 –1620) a (1621 – 1624), jedna dánska (1625 – 1629), švédska 

(1630 – 1635) a švédsko-francúzska (1635 – 1648). Vo Francúzsku počas dlhého obdobia sa 

odohrávala v okrajových častiach (Piémont, Alsasko, Lotirnsko). V tom istom čase Francúz-

sko apeluje na Dánsko a neskôr na Švédsko, aby zasiahli proti katolíckej lige. Po neúspechu 

Švédska v roku 1635, kardinál Richelieu vyhlási vojnu španielskemu kráľovi Filipovi IV. Po 

troch ročných bojoch Richelieu vyhlasuje vojnu novému panovníkovi Ferdinandovi III. 

A francúzsko-švédska armáda sa rozhodne spolupracovať v Nemecku a spája sa aj s nemec-

                                                 
2 Ako na to upozornil M. Zigo v Predslove k slovenskému vydaniu Listov proti jezuitom (1965, s. 5 – 6): „Naj-

staršia dcéra cirkvi katolíckej, ako sa cirkev vo Francúzsku rada titulovala, bola dosť svojhlavou dcérou, kto-

rá svojmu otcovi v Ríme narobila neraz veľa starostí. Pri všetkej ortodoxnosti, nad ktorou bdeli aj monarcho-

via tejto krajiny, nárokovala si určitú nezávislosť od Ríma, najmä pokiaľ išlo o právo Ríma zasahovať do 

štátnych a národných otázok, do ktorých Svätá stolica, ak to jej záujmy vyžadovali, zasahovala tak, akoby šlo 

o otázky vieroučné. Hoci francúzski panovníci spravidla dbali na dobré vzťahy s Rímom, predsa stále jestvo-

valo tu skryté, tu otvorené napätie medzi galikánskymi a ultramontánskymi tendenciami vo francúzskom ka-

tolicizme.“ 



Anastázia PAĽOVÁ 
 

131

kými protestantmi.3 Vojna trvá ešte šesť rokov. 24. októbra 1648 sa väčšina účastníkov roz-

hodne zložiť zbrane a podpisuje dohodu, ktorá upravuje politickú a náboženskú organizáciu 

porazeného Impéria. Teritórium, ktoré si Francúzsko, ako jedna z víťazných krajín, odnáša je 

Alsasko. Z náboženského hľadiska je kalvinizmus uznaný rovnako ako luteranizmus a katoli-

cizmus. Odvtedy si poddaní žijúci v protestantských štátoch mohli vybrať ´medzi kalviniz-

mom a luteranizmom. 

V krátkom opise Pascalovho života uvidíme, že keď sa jeho choroba prejavila po prvý krát, 

bola to mágia a ľudové liečiteľstvo, čo ho vyliečili. Z toho môžeme vyvodiť, že pohanská kul-

túra netvorila problém pre kresťanskú, nažívali si v istej symbióze, ale humanizmom nado-

budla pohanská kultúra silnejšiu pozíciu, a preto bolo treba prehodnotiť spolunažívanie týchto 

dvoch kultúr. Podobné zneistenie svojej pozície zažíva kresťanstvo aj vo vzťahu k vede, ktorá 

doslova lomcuje európskou kultúrou i svetom. Zaujímavé je, že práve tieto vzťahy majú veľ-

ký vplyv na literatúru, ktorá prináša svetské i spoločenské elementy. Francúzsko v sedemnás-

tom storočí je okrem iného charakteristické aj tým, že odmieta všetko, čo ho predchádzalo. 

Odmieta stredovek a rovnako aj humanizmus a najmä to, čo humanizmus uznáva ako vedu a 

učenosť. 

Mocenský boj mal svoju pozitívnu stránku v tom, že krajiny podporovali objavné výpravy, 

ktoré mali za úlohu osídliť neobývané oblasti, ale rovnako i obsadiť kolónie oslabených moc-

ností. Zatiaľ čo doteraz sa svet obmedzoval na Európu a nejakú časť Ázie, vďaka výpravám 

sa vynárajú nové územia a nové priestory. Hlavným kultúrnym problémom sa stalo ako vní-

mať a poňať tento nový svet. Pred náboženstvom stála veľmi ťažká úloha, keď sa objavili no-

vé a najmä iné náboženské tradície, ktoré vyvolávali obavy i polemiky. A rovnako aj kozmos 

poskytoval neuveriteľný rad otázok bez odpovedí. Aký vzťah mala ľudská bytosť zaujať a ako 

nájsť to svoje miesto? Doteraz si človek prispôsoboval predstavu o tom čo ho obklopovalo, 

svet mu poskytoval miesto na rozjímanie a teraz mu pozitívna veda podala úplne iný obraz, 

v ktorom sa ľudský prvok vytrácal. Poznatky sa hrnuli zo všetkých strán, bolo treba čas na ich 

strávenie (Porovnaj Mesnard, 1992, s. 111 – 122). 

Priepasť medzi náboženskou doménou a tou ľudskou, medzi svetom a Bohom sa prehlbo-

vala. Ľudstvo získalo svoju nezávislosť. V predchádzajúcej dobe sa štát alebo aspoň spoloč-

                                                 
3 Na túto problematiku upozorňuje M. Zigo v Predslove k slovenskému vydaniu Listov proti jezuitom (1965, 

s. 6): „Pokiaľ ide o zahraničnú politiku mali k nej jezuiti určité výhrady pre spojenectvo Francúzska s protes-

tanskými kniežatami v Nemecku a so Švédmi, ktoré bolo jedným z hlavných predpokladov pre splnenie 

veľmocenských cieľov francúzskych panovníkov.“ 
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nosť sčasti organizovala v súlade s cirkevnou spoločnosťou, to znamená, že v nej prevládali 

náboženské princípy, morálka bola prispôsobená náboženským pravidlám. V 17. storočí 

vzhľadom na politickú a ekonomickú situáciu krajiny malo náboženstvo čoraz menší vplyv 

pri usporiadaní morálnych zásad, spoločnosť si ich vytvárala podľa svojich potrieb. Napriek 

tomu Cirkev stále zastávala silnú pozíciu v oblasti výchovy, práve zásluhou jezuitov sa poda-

rilo vyformovať ľudí, ktorí mali pozitívny vzťah k literatúre, či už ako tvorcovia alebo prijí-

matelia. Práve aj tento fakt zabezpečil Pascalovým Listom proti jezuitom ich úspech. (Bližšie 

pozri Antoine, 1996) 

Pozrime sa bližšie na spôsob výchovy a intelektuálnu úroveň, prostredníctvom pozície, 

ktorú v 17. storočí zastupuje inštitúcia nazývaná Univerzita. Ako sme videli Pascal nikdy ne-

navštevoval univerzitu, bol to jeho otec, ktorý mu poskytol základné i vyššie vzdelanie. V na-

sledujúcich riadkoch sa pokúsime uchopiť situáciu, ktorá v sedemnástom storočí nastala na 

pôde univerzít. 

 Parížska Univerzita sa rozkladá v jednej štvrti na ľavom brehu Seiny nazývaná aj latinská 

štvrť (quartier latin). Fakulta umení, kolégia, ktorých úlohou je stredoškolské štúdium ale 

i príprava na vyššie vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie zabezpečovala Fakulta teológie, me-

dicíny a kanonického práva. Medzi uznávané univerzity mimo Paríža patrila Univerzita v Or-

léans, kde sa vyučovalo civilné právo a Univerzita v Montpellier kvôli medicíne. Parížska 

Sorbonna, kde sídlila Fakulta teológie, bola silne podporovaná kardinálom Richelieum a rov-

nako aj jeho nástupcom kardinálom Mazarinom, a to jej zabezpečilo prestíž. Začiatkom 17. 

storočia, zaznamenávame značné úsilie o podporu univerzít, počas vlády Henricha IV, ktorý 

ju zahrnul do programu pre zlepšenie celkovej situácie vo Francúzsku. Avšak úspechov bolo 

stále menej a prestíž pochádzajúca z minulosti sa postupne vytrácala. Kardinál Richelieu sa 

dokonca neskôr postavil proti šíreniu vzdelania, pretože predstavovalo hrozbu a priame ne-

bezpečenstvo pre kráľovskú moc. Univerzitná štvrť sa prestala rozrastať a budovy postupne 

upadali a s nimi upadala i úroveň výučby v univerzitných inštitúciách. Búrliví študenti, pre 

ktorých neplatili žiadne pravidlá, návštevy hostincov, hýrenie po nociach sa stali ich každo-

dennou zábavou a dokonca sa nestránili ani násilností. Množstvo študentov sa snažilo pone-

chať si štipendium na čo najdlhšie možné obdobie (desať, dvadsať rokov) bez toho, aby sa 

zúčastnili skúšok alebo sa podujali na ďalšie štúdium. V Toulouse sa dokonca objavili prípady 

úplatkárstva, predaj štipendií, ktoré sa odohrali za vedomia Univerzity. Povesť profesorov, vo 

vtedajšej dobe regentov trpela nedostatočnou kvalifikáciou, často postačoval titul maître-ès-

arts, ktorý nebol vždy udelený právoplatným spôsobom. Univezitný režim mal veľké 
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nedostatky v hygienických zariadeniach a kvalite stravovania. (Pozri Mesnard, 1992, s. 97 – 

111). 

Čo sa týka štúdijného programu, ten ďaleko zaostával za celkovým vývojom v Európe 

a počas celého storočia nebadať žiadne snahy o jeho modernizáciu. Vyučovalo sa výlučne 

v latinskom jazyku, učebnice i ostatný vyučovací materiál musel spĺnať túto jazykovú požia-

davku. Základné predmety tvorila latinčina, gréčtina, rétorika a filozofia ako predmet štúdia. 

Negatívom bol fakt, že vedy napriek veľkému pokroku, ktorý zaznamenali netvorili súčasť 

výučby na univerzitách. Na kolégiách sa venovala malá pozornosť aritmetike a geometrii. De-

jiny, či geografia neboli samostatne zastúpené vôbec, jedine ako súčasť výučby latinčiny. Teo-

logická Fakulta vyučovala scholastiku, na Právnickej Fakulte sa študovali pápežské dekréty, 

rímske právo nebolo skoro vôbec známe. Fakulta medicíny sa opierala o komentáre antických 

lekárov vypracovaných počas stredoveku. V oblasti teológie a filozofie sa iniciuje posun 

k augustinizmu, ktorý sa ako prvý usídľuje v severozápadnom meste Louvain. Parížska uni-

verzita Sorbonna sa k tomuto modernému kroku nepodujala kvôli silnej opozícii a odporu, 

ktorý prejavovali jezuiti. Tento problém môžeme pozorovať v spore medzi jansenistami a je-

zuitmi (Hildesheimer, 1992), ktorý revitalizuje starý rozpor vo vnútri katolíckeho nábožen-

stva. 

Táto úpadková situácia poskytla veľký priestor konkurencii, ktorá sa rýchlo prispôsobila 

novým poznatkom a nebránila sa ich integrácii do výchovy. 

Program jezuitov sa veľmi nelíšil od toho, ktorý dodržiavali univerzity. Používali latinský 

jazyk, vyučovali aristotelovskú filozofiu a boli výborní humanisti. Vzťah učiteľ žiak bol zalo-

žený na úcte a dôstojnosti, ktorý univerzita nepoznala. Jezuiti venovali viac pozornosti štúdiu 

antických a stredovekých autorov, kládli väčší dôraz na rétoriku a vedu. Jezuitská výchova 

podliehala dlhému časovému obdobiu a to zabezpečovalo vysokú úroveň vyučujúcich, pretože 

tí pochádzali vo väčšine z ich radov. 

Podobne sa formovala výchova aj v oratóriách, ktoré sa orientovali ešte modernejšie a to 

môžeme povedať najmä kvôli tomu, že vyučovacím jazykom sa stala francúzština. Vo väčšom 

zastúpení nachádzame i historické a vedecké disciplíny, a rovnako aj filozofiu, dokonca už aj 

Descartesova tam nachádza svoje miesto. 

Napokon tí, ktorí dokázali najrýchlejšie reagovať a modernizovať svoje učebné postupy, 

metódy i osnovy sú učitelia z Port-Royal, a to i napriek malému počtu študentov, ktorí navšte-

vovali ich školy. Ich zásluhou sa francúzština stala vyučovacím jazykom a to aj v učebniciach. 

Podrobné štúdium antických a stredovekých autorov, dejín, geografie, vied a v neposlednom 

rade nové filozofické postoje výstižne charakterizovali program výchovy v Port-Royal. Zá-
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znamy Pascalovej mladšej sestry Jacqueline nám hovoria o novej metóde učenia čítať, ktorú 

Pascal objavil, a ktorá bola aplikovaná v Port-Royalských školách. (Bližšie pozri Mesnard, 

1951, s. 100 – 112) Túto metódu Pascal prezentuje ako Une nouvelle manière pour apprendre 

à lire facilement en toutes sortes de langues (Nový spôsob ako učiť čitať jednoducho vo všet-

kých jazykoch). Pascal odporúča túto metódu pre tých, ktorí ešte čítať nevedia. Každé písme-

no má svoju výslovnosť, ktorá je iná ak stojí písmeno samostatne a iná ak ju vyslovujeme 

spolu s inými písmenami. Ako najprirodzenejšia cesta sa javí, aby tí, ktorí učia čítať, neučili 

najprv poznávať písmená samostatne, ale priamo v slabikách, či slovách. 

Ako vidíme v 17. storočí, v období mimoriadnej intelektuálnej aktivity nezastáva Univerzi-

ta temer žiadne miesto vo výchove. Neschopnosť univerzít reagovať na podnetné výskumy, 

asimilovať svoju organizáciu novým poznatkom a duchu doby ju postavil niekde na okraj vý-

voja i spoločnosti.4 Potvrdzuje nám to aj vznik dvoch hlavných akadémií a to Francúzskej 

Akadémie a neskôr Akadémie vied. Francúzska Akadémia mala doslova za úlohu obohacovať 

francúzsky jazyk, medzi jej prvé plány patrilo vytvorenie slovníka francúzskeho jazyka 

a francúzskej gramatiky. V tom istom čase sa okolo P. Mersenna zoskupujú prívrženci vedy. 

V roku 1666 je oficiálne založená Akadémia vied. Akadémie vznikali aj v Taliansku a Anglic-

ku, avšak ich programy sa zhodovali s univerzitnými, jedine Francúzsko nedokázalo zastaviť 

prehlbujúcu sa priepasť medzi univerzitami a akadémiami. Preto niet divu, že filozofia a veda 

si našli svoje miesto predovšetkým v neakademickom prostredí niektorých salónov, kde s ni-

mi prichádzali do styku aj dámy a vytvárala sa spoločnosť tzv. „femmes savantes“ (učených 

žien). Filozofia prezentovaná v salónoch nebola súčasná ani moderná, ide skôr o formu popu-

larizovaného aristotelizmu. Mnoho intelektuálov tej doby bolo vzdialených, ba dokonca diš-

tancovaných od univerzít, rovnako aj Pascal, a tí, ktorí pochádzali z univerzitného prostredia 

sa k tomu vo svojich dielach veľmi nevyjadrovali (napr. Arnauld). 

Rovnako sa v tejto dobe spochybnil aj vzťah vedy a náboženstva. Veda sprevádzaná opti-

mizmom z nových objavov, si začala nárokovať na prístup k objektívnej pravde 

a presadzovala svoju nezávislosť od náboženstva. Vo vzdelaných kruhoch zavládla citeľná 

dichotómia v uznávaní nárokov na objektívnu pravdu na poli vedy a teológie. Nachádzame i 

postoje, ktoré svedčia o tom, že nie všetci myslitelia problematizovali legitímnu požiadavku 

vedy i teológie na pravdu. Samotný Pascal nemal pocit, že teológia a veda stoja proti sebe, 

plnil si povinnosti, ktoré pre neho vyplývali ako pre kresťana, ale rovnako ostával verný vede. 

                                                 
4 Tento problém bližšie rozvýja Jean Mesnard (1992) v kapitole s názvom La XVIIe siècle époque de crise uni-

versitaire (s. 97 – 111). 
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Náboženstvo a veda sú pre Pascala stvorené na fungovanie v symbióze. Veda je jednoznačne 

spätá s pokusmi a jedine rozum môže odhaliť jej pravdy. To znamená, že ak nadobudneme 

nejaký poznatok rozumom a experimentmi, to jest metódami, ktoré prináležia vede, je jasné, 

že túto doménu nezahrňuje viera a náboženstvo. Viera poskytuje prístup k tomu, čo nie je 

možné zachytiť rozumom, smeruje k transcendentnu. 

Aké bolo teda miesto filozofie v súvekom súbore vied? V stredovekej tradícii bola filozofia 

posúvaná do pozície slúžky teológie a ako nástroj teológie bola považovaná za nevyhnutnú, 

stojí na vedľajšej koľaji. V sedemnástom storočí nadobudla autonómnejšiu pozíciu, bola do-

konca vnímaná ako možný nepriateľ teológie. Môžeme to vidieť na príklade Pascalovho otca, 

ktorý neuznával aristotelovskú fyziku, ale rovnako sa snažil prekonať scholastický spôsob 

výučby. Pre Mersenna bol najväčším nepriateľom skepticizmus. Veda a viera boli v tejto dobe 

prepojené. Descartes sa svojou filozofiou snažil dokázať existenciu Boha a považoval ho za 

prvú a nespochybniteľnú pravdu. Filozofia dokázala v sebe zlúčiť vedu i vieru. Pascal rovna-

ko vo svojich Myšlienkach spája vedomosti nadobudnuté rozumom, ktoré pozdvihnú človeka 

až k potrebe niečoho iného, čo už nie je uchopiteľné rozumovým myslením, čo transcenduje 

človeka a je z časti pochopiteľné len srdcom, ale veľká časť ostáva skrytá. 

Prírodné vedy, ktoré v 17. storočí dominujú, sa zaoberajú predovšetkým univerzom, posta-

venie človeka v ňom prechádza do kompetencie filozofie a náboženstva. Pozornosť sa na ne-

ho obracia ako na bytosť, ktorá komunikuje s inými bytosťami, vstupuje do vzťahov s inými 

ľuďmi, musí sa vyrovnať so všetkým, čo tento svet prináša. Literatúra, ktorá je ešte 

v 17.storočí viac zastúpená poéziou, maliarske umenie a všetky iné formy vyjadrenia, orientu-

jú svoj záujem na vnútro človeka, na jeho psychiku, pocity, emócie. Napriek priepasti, ktorá 

postupne vzniká medzi človekom a Bohom, nastáva istá antropologizácia Boha, objavuje sa 

akýsi druh teórie kresťanskej existencie. Hoci Boh už nestojí v centre pozornosti, ľudské uva-

žovanie vedie často k objaveniu Boha. Ideál človeka sa buduje na základe umenia páčiť sa. 

„Honnêtte homme“ (čestný človek), ktorý nevystavuje na obdiv svoje vedomosti, nestavia sa 

nad ostatných, ale snaží sa reagovať na ich požiadavky, aby sa im páčil. V dialógoch kladie 

dôraz na svojho spolu diskutujúceho, v ktorom vidí predovšetkým človeka. 

Rovnováha alebo snaha o túto rovnováhu medzi náboženskou a ľudskou spoločnosťou tvo-

rí originalitu 17. storočia. Obidve sú rovnako autonómne a majú svoj vlastný obsah i rebríček 

hodnôt. Existuje medzi nimi zhoda, avšak rovnováha je veľmi citlivá a misky váh sa častejšie 

prikláňajú na tú ľudskú stranu. 

Sedemnáste storočie malo len dve možnosti, buď sa za každú cenu snažiť udržať jednotu, 

alebo pokračovať v konfliktoch. Napriek niektorým snahám o zjednotenie, ktorým sa však 
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nevenovala dostatočná pozornosť, bolo ako sme už vyššie uviedli, preplnené konfliktami, čo 

sa premietlo aj do duchovnej kultúry tejto doby. Za špecifickú súčasť duchovnej kultúry danej 

doby možno považovať aj tvorbu francúzskeho mysliteľa a vedca Blaise Pascala. 
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