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Prefață
Vom realiza în cele ce urmează un comentariu în
jurul ideii centrale din cartea de față care pune accentul în
primul rând pe noțiunea de figură a imaginației, așa cum
apare aceasta la Pascal.
Pascal s-a născut la Clermond în 19 iunie 1623 și a
murit la Paris tot într-o zi de 19, dar august, 1662. Sora sa,
Jacqueline, care va deveni călugăriță la abația Port-Royal, a
fost un copil minune, ca fratele ei – ea scria poezii la opt
ani, era încurajată în acest sens chiar de Corneille, juca
teatru. Duce o viață extrem de religioasă, devenind
călugăriță la celebra mânăstire de la Port-Royal des
Champs. Se naște pe 4 octombrie (unele surse spun 5
octombrie) 1625 și moare pe 4 octombrie, în 1661.
Blaise Pascal este un filosof puțin cunoscut la noi.
Cunoștințele legate de gândirea sa se concentrează în jurul
a două subiecte: a) de natură științifică, Pascal fiind
considerat și om de știință – în fizică, de exemplu, există o
unitate de măsură pentru măsurarea presiunii care îi
poartă numele; b) alta, de natură filosofică, și anume pariul
său întru alegerea lui Dumnezeu; natura umană extrem de
fragilă (trestia gânditoare) și câte ceva legat de extazul său
religios din faimoasa noapte de 23 noiembrie 1654. Aici se
opresc de obicei apropierile de Pascal. El este atât om de
știință, filosof extrem de profund și, în plus, un sfânt, în
adevăratul sens al cuvântului. S-a cerut beatificarea sa încă
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din clipa morții survenite destul de devreme – moare la 39
de ani. În ciuda bolilor sale – tuberculoză, cancer de
stomac, probabil și tumoră cerebrală, posibilă insuficiență
renală – el se comportă ca un sfânt, ducând cu inima sus
această povară. Spune Pascal: „boala este starea naturală a
creștinului”.
El este copilul minune al gândirii secolului al XVIIlea. Începe de foarte mic să se apropie de matematică, apoi
de experimentul fizic pentru ca mai târziu să treacă la un
alt tip de logică, cea care se ocupă de transcendență,
rămânând până la sfârșitul vieții preocupat de aceasta. Cu
Pascal se poate spune că asistăm la o primă unire, în sens
modern, între știință și teologie. Filosoful Pascal le împacă
pe amândouă într-un mod extrem de original și „cu
mijloace științifice”, cum am spune astăzi. Duce o viață
exemplară, este poate primul sfânt care s-a „format” în
jurul cărții și vieții în societate. El se opune vehement ca
sora sa să intre în rândul călugăriei, probabil din
convingerea că lupta cea mai grea se duce în lume, printre
oamenii obișnuiți, nu în afara ei.
Dar despre ce vorbește cartea de față? Am putea
spune că efortul celor doi autori se concentrează în jurul
unei noțiuni importante gândirii lui Pascal, și anume
imaginația. Dar, pornind de la acest subiect, autorii cărții
reușesc să închege întreaga gândire pascaliană. După cum
am mai spus, există câteva teme pascaliene care atrag mai
mult decât altele, care sunt cunoscute mai bine. Acest autor
este „fragmentat”1, adică nu avem o imagine completă
despre întreaga sa gândire, despre modul cum se leagă
până la urmă concepția sa matematică de căutările extatice
Cugetările, considerate a constitui cartea sa principală, sunt expuse
într-o manieră la fel de fragmentară, aproape ca un jurnal de idei.
1
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ale lui Dumnezeu. Considerăm că avem de-a face cu lucruri
distincte, că Pascal s-a ocupat într-o anumită perioadă a
vieții de matematică, apoi de fizică, după care de filosofie.
Ca atare, opera sa este fragmentată, împărțită între aceste
preocupări care nu sunt legate. Se întâmplă adesea acest
lucru printre filosofi și nu numai. Autorii de față au
rezolvat această chestiune a coagulării – au găsit „centrul
de greutate” al gândirii lui Pascal și îl expun într-o
modalitate extrem de interesantă. Jean-Pierre Cléro2 scrie
încă o carte după aceasta, numită simplu Pascal, apărută în
2008, la editura Atlande; în care autorul abordează și alte
subiecte specifice operei pascaliene. Cartea pe care o aveți
acum în față a fost publicată în 1994, la Presse
Universitaire de France, dar ea a fost gândită, după cum
spun autorii, în 1968. Ar fi putut avea titlul Imaginația la
putere – așa cum este intitulat un capitol din carte în
momentul de față. Pe fondul mișcării din Franța anului
1968, imaginația lui Pascal ar fi spus ceva acelei generații
și modurilor în care societatea se pregătea de o schimbare
mai mult sau mai puțin bruscă. Cum anii au trecut și
efectele acelei mișcări sociale au început să-și facă prezente
efectele, autorii s-au convins că „actualitatea” lui Pascal nu
a încetat nici în anii '90, și nici chiar astăzi. Interesul cărții
nu vizează aluziv o epocă, ci ne întoarce la gândirea unui
mare filosof al secolului al XVII-lea, gândire care ne spune
mult și azi, ba chiar mai ales azi. Pascal, a cărui viziune
pare fragmentată, se recoagulează, în timp ce gândirea
J.-P. Cléro va continua dezvoltarea temelor imaginației, imaginarului și
ficțiunii și în alte două cărți extraordinare: Les raisons de la fiction : Les
philosophes et les mathématiques (Armand Colin, Paris 2004) ; Essai sur
les fictions (Hermann, Paris 2014), iar G. Bras va scrie în colaborare cu
Laurent Bove Pascal et Spinoza : Pensée du contraste : de la géométrie du
hasard à la nécessité de la liberté (Amsterdam, Paris 2007).
2
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contemporană tinde să se fragmenteze tot mai puternic.
Aruncăm departe de noi, în zone radical opuse domniei
rațiunii, religia, iraționalul, afectele și pasiunile și punem în
loc imaginea omului-robot rece, calculat matematic,
pragmatic. Scindăm astfel ființa umană, pe care o dorim
normată, supusă unei voințe omenești, care să se opună
vehement oricărei stagnări. Această voință dorește să
schimbe chiar natura, legile sale, conform unor idealuri
construite după chipul și asemănarea omului tehnologizat
de astăzi. Iar pentru a-și duce la bun sfârșit acest proiect,
omul care relativizează totul, până și adevărul, ajunge să
împingă la periferia ființei iraționalul, pe Dumnezeu,
înclinațiile afective. Acestea îl încurcă în demersul său și de
aceea procedează astfel. Și așa ajunge să vadă entități
imiscibile acolo unde nu este deloc cazul. Exemplul lui
Pascal ne arată un model de împăcare a naturii din noi și
din afara noastră. Este o gândire paralelă celei hegeliene,
care joacă, într-un fel, în jurul aceleiași preocupări. În timp
ce Hegel rezolvă contradicțiile și fenomenele antitetice
printr-o explicație de tip dialectic, Pascal pare să fi făcut
același lucru înaintea lui Hegel, dar procedând altfel. Cum?
Bazându-se pe noțiunile de ordine diferite care se
interconectează numai cu ajutorul voinței divine. Sau, altfel
spus, Pascal înțelege că există logici individualizate, care nu
se opun unele altora decât aparent. Liantul dintre acestea
este imaginația. Numai aceasta poate plăsmui cu o
lejeritate extraordinară lumi posibile fie în sânul unei
anumite logici, fie în afara acesteia, fie între logici diferite
în vederea împăcării lor. Imaginația figurează, adică pune
în figură substanța oferită de gândirea unui anumit ordin
al naturii. Ordinea cărnii, a biologicului, va pune viață la
nivelul acesta în diferite figuri. Ordinea inimii, a carității
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sau a milei, la fel; „trestia gânditoare” are ca proprietate
esențială nu atât fragilitatea care ne îngrijorează atât de
mult, ci faptul că poate să treacă dintr-un ordin într-altul
cu ușurință, adică să fie capabilă de a stăpâni ceea ce este
contradictoriu, antitetic sau opus. Dar pentru a face acest
lucru nu poate să se blocheze într-un singur ordin. A sta
într-un singur ordin înseamnă a fi animal, a fi constrâns să
adaugi puncte unei aceleiași linii. Libertatea omului constă
în faptul că poate să treacă de la linie la corp geometric
tridimensional și apoi la figură care nu mai poate fi
percepută cu ajutorul simțurilor3. Ceea ce este cu adevărat
important de reținut din opera lui Pascal, ca element
central al gândirii sale, este modul în care acesta vede pusă
la lucru imaginația în logici diferite. Să urmărim aceste
niveluri în care imaginația funcționează, încercând un
exercițiu explicativ al textului tradus în această carte.
Înainte de a intra în analiză este nevoie să fixăm un
termen care ne ajută în demersul nostru. Este vorba despre
noțiunea de certitudine. A avea o certitudine înseamnă a
avea încredere deplină în ceva. Aceasta merge mână în
mână cu evidența de cele mai multe ori. Uneori sunt
considerate sinonime. Evidența aduce totuși un lucru nou
certitudinii, anume claritatea, este o ieșire sau o scoatere
din necunoscut, din obscur, spre lumină; este iveala.
Cunoașterea de orice fel stă pe aceste noțiuni care-i sunt fie
criteriu, fie scop nedeclarat. De obicei spunem că o
Se vorbește astăzi atât despre geometrii non-euclidiene cât și despre
geometrii posibile în alte dimensiuni. Paleta este vastă iar
„experimentele” posibile în cadrul acestor lumi geometrice merg de la
interpretări care se mențin în explicații matematice, ca în cazul lui
Howard Hinton (The Fourth Dimension, New Era of Thought), Edwin
Abbott (Flatland) și merg până la explicații teologice ca în cazul lui I. P.
Culianu (Experiențe ale extazului).
3
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cunoștință urmărește atingerea adevărului, iar ca un efect
secundar al acestuia apar certitudinea și evidența; într-un
fel adevărul declanșează în noi aceste lucruri; ar fi un fel de
aură sensibilă a adevărului. Când spunem că înțelegem
ceva, spunem că ne-am lămurit4. Adică am identificat în
mod clar o formă pe care inițial nu o cunoșteam în întregul
său. Lămurirea ne dă obiectul de cunoscut în întregul său.
A te lămuri de ceva înseamnă să ajungi la un capăt, ai
încheiat cu căutarea, nu mai ești pe un drum al cunoașterii,
ci simți că ai atins linia de sosire. Dar ce au toate acestea cu
Pascal și imaginația? Aproape totul.
Pascal caută să se lămurească în legătură cu tot;
dorește să știe cum stau lucrurile în matematică, în natură,
într-ale divinității. Caută lucruri sigure tot așa cum și
Descartes căuta certitudini – de fapt căuta căi, metode
pentru a ajunge la acestea – dar Pascal merge mai departe
decât Descartes. Acesta din urmă se oprește la prima
certitudine obținută și nu dorește să exploreze și alte căi.
Încearcă de fapt să forțeze totul să intre în aceeași metodă
găsită, care ar fi mathesis universalis – o „cheie”
imposibilă care ar deschide toate ușile. Pe baza
conștientizării existenței unei lumi a îndoielilor el deduce
faptul că există o certitudine absolută, anume că eu
gândesc și sunt, iar de aici brusc sare și la existența lui
Dumnezeu – dacă eu sunt, atunci și Dumnezeu este în mod
necesar. Nu devine deloc clar cum se face această trecere.
Nu cu mijloacele propuse de Descartes. Pare a fi o păcăleală
Termenul vine de la lamură, o noțiune proprie mineritului. Ar fi
identificat aici cu filonul (de aur) care se întinde pe sub pământ, sufocat
de întunericul altor elemente care nu ne interesează deloc. Lamura –
probabil și acesta transformat din „ramură”, în virtutea asemănării
formelor – este o ieșire la iveală, o concentrare a aurului în forma sa
brută, izolată de „zgura” care ne împiedică să-i vedem forma/figura sa.
4
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a rațiunii aici. În orice caz, Descartes folosește o singură
cale, calea rațiunii (care de fapt este mai mult a intelectului,
conform unei analize kantiene). Pascal merge mai departe.
El depășește limitele rațiunii, dacă ne este permisă această
formulare. El își dă seama că „cele care țin de
Dumnezeu/dumnezeire” nu sunt într-un ordin care ar ține
strict de raționalitate. Nu doar în sensul acesta. Pentru a
ajunge la certitudinea deplină cu privire la cele divine, nu
poți să te folosești doar de rațiune. Aceasta își poate furniza
numai argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu –
lucru care nu este puțin în istoria gândirii europene. Există
o altă facultate care intervine în cazul intrării în această
sferă a lucrurilor divine. Această facultate pare a fi mult
mai bine „adaptată” obiectului său decât rațiunea și/sau
intelectul, care depind în mare măsură de fenomene (acest
lucru îl spune mai târziu Kant). Este vorba despre
imaginație, cea care, la Kant cel puțin, are ca funcție primă
să asigure trecerea de la sensibil la intelect. Kant vede
imaginația ca pe o facultate. Pascal nu merge în direcția
aceasta. Pentru el imaginația este o putere. Ca să facem o
analogie – poate nefericită – am spune că Pascal vede
imaginația ca pe o potență/putere (potence/puissance) și
deci care are un aspect „ondulatoriu”, pătrunzând în toate
ordinele în care mintea și inima pot să-și găsească un
obiect. Pentru Kant, imaginația este un fel de „organ”
(„corpuscul”), care are o aplicabilitate limitată și definită
între niște parametri stricți5. Ca putere, imaginația poate
Să nu uităm faptul că și Kant și-a dat seama de „marea problemă a
statutului imaginației”, deoarece mereu a revenit asupra acestei facultăți
care îl nemulțumea căci nu-i găsise un loc precis și incontestabil în
ansamblul arhitectonicii sale a facultăților și limitelor acestora. Imaginația
nu este doar o facultate care umple intervalul dintre sensibilitate și
intelect. Simțind acest lucru, el revine asupra ei și în Critica facultății de
5
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pătrunde în diferite ordine ontologice, având o logică
maleabilă, adaptabilă de fiecare dată „suportului” său. De
fapt, ea este cea care asigură saltul dintr-un ordin într-altul
precum și salturi în cadrul aceluiași ordin. Să luăm un
exemplu-analogie din artă.
Esența trecerii de la un ordin la altul se face printrun salt calitativ și nu unul cantitativ. Despre relația dintre
aceste categorii extrem de importante pentru modul cum
gândim lumea ne vorbește în detaliu Hegel în Logicile sale
și în Filosofia naturii. Dar cum să înțelegem aceste treceri
într-un mod mai puțin abstract și teoretic? Există un curent
în arta contemporană care se numește artă conceptuală
sau conceptualism. Curentul a fost creat de Josph Kosuth,
un artist american care introduce idei și concepte în
estetică. De fapt, curentul vine ca o reflecție asupra naturii
esteticii. Să luăm un exemplu clasic de lucrare conceptuală.
Este vorba despre un „triptic” alcătuit dintr-un scaun, o
fotografie a scaunului respectiv în mărime naturală și o
definiție a scaunului. Toate aceste trei obiecte se „citesc”
împreună. Ideea filosofică pe care această lucrare o pune în
joc constă în trecerea de la un nivel la altul de realitate. Ar
fi o variațiune pe o temă mai veche, deschisă de Magritte cu
a sa Ceci n'est pas une pipe, imagine care înfățișează o
imagine a unei pipe, iar în josul acesteia scrie acest text.
Pipa reprezentată în imaginea bidimensională este și nu
este în același timp o pipă. Depinde de perspectiva în care
dorești să te situezi. Dintr-un punct de vedere – să-l
numim obiectual tridimensional – pipa reprezentată nu
judecare și în Antropologia sa precum și în alte texte, unele publicate
postum. În toate acestea el găsește „influențe/prezențe” ale imaginației în
locuri care nu țin sau nu ar trebui să țină strict de imaginație așa cum o
gândise el în cadrul Criticii rațiunii pure.
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este, desigur, o pipă „adevărată” căci semnificația
termenului are ca referent principal obiectul propriu-zis
care se folosește pentru a fuma, având structura bine
cunoscută, fiind utilizată așa cum știm. Imaginea pipei nu
este o pipă din acest punct de vedere, deoarece nu există
așa ceva „în realitate” – pipa „reală” este doar cea
tridimensională, făcută din lemn sau piatră, având o
anumită structură internă etc. – în timp ce pipa dintr-o
imagine este doar o aparență, o ficțiune care nu are niciun
punct comun cu referentul prim în afară de înfățișarea sau
figura sa vizuală. Dar, din altă perspectivă, și această pipă
bidimensională spunem că este o pipă reală, o reprezintă și
chiar spunem, dacă cineva ne întreabă ce vedem aici, că
vedem de fapt o pipă. La fel procedăm și atunci când
vedem o fotografie cu Napoleon al III-lea, așa cum dă
exemplu R. Barthes în Camera luminoasă, când face o
analiză fenomenologică a fotografiei. Privind la imaginea
împăratului, Barthes vede efectiv chipul, ochii, înfățișarea
reală a personajului de acolo deși se poate spune că acea
imagine nu are nimic de-a face cu personajul istoric în
carne și oase. La Kosuth se continuă ideea aceasta, dar întrun alt sens.

15
Extras din volumul:
Bras, Gerard., & Clero, J. P. (2018). Pascal. Doctrina figurilor imaginaţiei.
Iaşi, România: Lumen.

Continuarea acestui volum o puteţi lectura achizitionând volumul de pe

www.edituralumen.ro
www.lumenpublishing.com
sau din librăriile noastre partenere.

165

