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Gdyby zwierz czynio z rozumu to, co czyni z instynktu,
i gdyby mówio z rozumu, co mówi z instynktu, w przedmiocie polowania i aby ostrzec towarzyszy, i zdobycz
znalaza si albo zgubia, mówioby te w okolicznociach
dla siebie najwaniejszych, na przykad, aby rzec: Przegrycie ten sznur, który mnie rani, a którego nie mog
dosign.
Blaise PASCAL, Myli1

Zagadnienie instynktu stanowi w filozofii siedemnastego stulecia interesujcy, cho rzadziej od innych podejmowany temat bada . Jego ówczesna
wano polegaa midzy innymi na tym, e dziki towarzyszcej mu dwuznacznoci rozpatrywany by w szerokim kontekcie ideowym. Nie chodzio
ju tylko o to, czym jest instynkt, ale o potwierdzenie lub zanegowanie jego
przynalenoci do dziaa wiadomych, które zwaszcza dualici rezerwowali dla istot obdarzonych dusz rozumn. Próby dowodzenia, e nie tyko
czowiek myli, odbierane byy przez nich jako zagroenie dla religijnie
usankcjonowanej hierarchii, któr wyznawana przez nich koncepcja substancji tylko potwierdzaa. Istot sporu midzy nimi i innymi uczonymi byo to,
czy zwierzta wykazuj si jakimkolwiek myleniem, wnioskowaniem, kojarzeniem i procesami decyzyjnymi, celem za ostateczne odrónienie instynktu
od rozumowania2. Naleao zatem wyjani oba pojcia na gruncie mechaniDr TOMASZ STEGLI SKI – adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Uniwersytetu ódzkiego; adres
do korespondencji: ul. Kopci skiego 16/18, 90-232 ód; e-mail: sliwinskifilozofia@o2.pl
1
B. PASCAL, Myli, tum. T. ele ski, Warszawa: PAX 1989, s. 139.
2
Najwicej swobody w tej sprawie posiadali myliciele niezaleni od filozofii szkolnej. Widzimy to na przykadach Michela de Montaigne’a czy Pierre’a Charona, którzy dopuszczali
mylenie i mdro u zwierzt. Descartes obala pogldy obydwu (M. DE MONTAIGNE, Próby,
ks. II, rozdz. XII; P. CHARON, De la Sagesse, ks. I, rozdz. VIII). Na ten temat zob. R. DESCARTES,
List do Markiza De Newcastle z 23 listopada 1646 r., [w:] G. DE CORDEMOY, Rozprawa fizykalna
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cystycznej i dualistycznej koncepcji przyrody, przy uwzgldnieniu zoonej
argumentacji, sucej ugruntowaniu roli i pozycji czowieka. Przykadowym
polem cierania si pogldów w tej sprawie jest polemika midzy dwoma
francuskimi lekarzami-filozofami, jakimi byli Pierre Chanet3 i Marin Cureau
de la Chambre4.
o mowie, tum. B. Gowacka i J. Kopania, Warszawa: Zakad Semiotyki Logicznej UW – Polskie
Towarzystwo Semiotyczne 1993, s. 87. Zob. te: R. DESCARTES, List do Mersenne’a z 22 lipca
1641 r., [w:] Œuvres de Descartes, red. Ch. Adam, P. Tannery, t. III, Paris 1899, s. 417;
R. DESCARTES, Rozprawa o metodzie waciwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy
w naukach, tum. W. Wojciechowska, Warszawa: PWN 1981, cz. V, s. 67–68. Descartes dwojako
okrela termin „instynkt”: „[…] co do mnie, rozróniam dwa rodzaje instynktu: jeden przysuguje nam jako ludziom i jest czysto duchowym instynktem – jest to przyrodzone wiato, czyli
intuitus mentis, i tylko jemu ufa naley w moim przekonaniu; drugi przysuguje nam jako
zwierztom, jest pewnym popdem natury do zachowania naszego ciaa, do zaywania rozkoszy
cielesnych, itp. i nie zawsze nim kierowa si naley” (R. DESCARTES, List do Mersenne’a z 16
padziernika 1639 r., [w:] F. ALQUIÉ, Kartezjusz, tum. S. Cichowicz, Warszawa: PAX 1989,
s. 241-242). Autorzy, o których mowa w niniejszym artykule, pojmuj instynkt zwierzt najczciej w drugim z podanych tu znacze . Natomiast w zblionym do pierwszego, gdy myl
o Intelekcie Boga, bdcym jego realnym ródem, jak u Chaneta. Co interesujce, nazwiska
Chaneta, de la Chambre’a i Descartes’a cz si. De la Chambre znany by temu ostatniemu,
o czym wiadczy zapis wykonany przez Andriena Bailleta. W biografii Kartezjusza pisa on, e
w 1644 r. Descartes pozna go i zaprzyjani si z nim, a w 1649 r. uyczy mu kopi swoich
Namitnoci duszy. Wczeniej, w styczniu 1641 r., Descartes otrzyma od niego jego Les caractères des passions, wydane w Paryu w 1640 r. Zob. A. BAILLET, La vie de Monsieur Descartes,
t. II, Paris 1691, s. 393. Po upywie piciu lat de la Chambre wznowi to dzieo wraz z drugim
woluminem, zawierajcym dodatek De la connoissance des bestes (Paris 1645), w którym
odnosi si do pracy Chaneta Considerations sur la Sagesse de Charon w sprawie instynktu
w zwierztach. Wszystko to sprawio, e Descartes zna pogldy de la Chambre’a i dziki temu –
przynajmniej porednio – myli Chaneta, zanim napisa swoje Namitnoci duszy. Co do znajomoci pism Descartes’a przez Chaneta, to Louis De La Forge zapewnia: „Pan Chanet, [...] bez
wtpienia czyta Pana Descartes’a, chocia nigdy nie przyzywa jego imienia, pomimo e bardzo
czsto sowo w sowo posikuje si jego racjami, jakby one byy jego wasne...” (L. DE LA FORGE,
Traktat o umyle ludzkim, jego wadzach, czynnociach oraz jego zwizku z ciaem, tum. T. liwi ski, Kty: Antyk 2011, s. 182).
3
Pierre Chanet (1603-1660), francuski lekarz i myliciel wyznania protestanckiego, mieszkajcy i tworzcy w La Rochelle, portowym miecie zachodniej Francji. Na temat wkadu Chaneta
w rozwój myli wieku XVII wiemy niewiele. Jego nazwisko pojawia si w opracowaniach niezwykle rzadko. Poród tych, które wspominaj o nim, wymieni naley kilka ksiek i artykuów.
Mówic o ksikach, mam na myli: J.B. PIOBETTA, Pierre Chanet: une psychologie de l’instinct
et des fonctions de l’esprit au temps de Descartes, Paris: Hartmann 1937; R. KOGEL, Pierre
Charron, Genève: Droz 1972; N. ARIKHA, Nature, mind and body in the age of mechanism,
London: Warburg Institute University of London 2001. Natomiast w formie artykuów lub rozdziaów, informacje o Chanecie znajduj si w: G. HATFIELD, Mechanizing the sensitive soul,
[w:] G. MANNING (red.), Matter and Form in Early Modern Science and Philosophy, Leiden–
Boston: Brill 2012; M. EDWARDS, Marin Cureau de La Chambre and Pierre Chanet on Time and
the Passions of the Soul, „History of European Ideas” 2 (2012); J.-L. GUICHON, De l’animal

PIERRE CHANET I MARIN CUREAU DE LA CHAMBRE – HISTORIA PEWNEGO SPORU

67

Chanet ywo zainteresowa si tematem zachowa zwierzcych, poniewa jako autor rozwaa i studiów powiconych midzy innymi duszy
ludzkiej dy do dookrelenia zakresu wystpowania wiadomoci, sucego mu do ugruntowania rónicy gatunkowej midzy czowiekiem i reszt
stworze . Przedstawione jest to najwyraniej w jego ksice na temat instynktu, której tytu brzmi: De l’instinct et de la connoissance des animaux
avec l’examen de ce que M. de La Chambre a escrit sur cette matière, La
Rochelle 1646 [O instynkcie i poznaniu u zwierzt, wraz ze studium tego, co
w tej materii napisa Pan de La Chambre]. W podobnym duchu napisa on
swe pozostae prace, do których zaliczaj si Considérations sur la sagesse
de Charon [Rozwaania o mdroci Charona] z 1643 r., tekst skierowany
przeciw wymienionemu w tytule mylicielowi oraz jego wyznawcom. Dotyczy on obszaru wadz poznawczych i niezgody Chaneta wobec idei rozumowania zwierzt, jak równie wynikajcej z tego degradacji czowieka
w porzdku natury, co skadao si na pogld Charona. Jako trzecie dzieo
wymieni naley Traité de l’esprit de l’homme et de ses fonctions [Traktat o
umyle ludzkim i jego funkcjach] z 1649 r., w którym zostay wiadomie
wybrane tematy zawarte w ksidze III O duszy Arystotelesa, które Chanet na
nowo wyjani5.

machine à l’âme des machines. Querelles biomécaniques de l’âme (XVII-XIX siècle), Paris:
Publications de la Sorbonne 2010. Na gruncie polskim autor ten pozostawa dotychczas nieznany.
Mona jedynie wspomnie, e przekad na jzyk polski Poszukiwania prawdy Malebranche’a,
dokonany przez M. Frankiewicz, zawiera wiele cytatów z jego prac, które G. Rodis-Levis
umiecia w przypisach. Kilka rozdziaów z dzie Chaneta znalazo si w tomie J. ELAZNA,
A. GRZELI SKI (red.), Empiryczne podstawy i obrzea filozofii siedemnastego wieku, Toru : Wydawnictwo Naukowe UMK 2015.
4
Marin Cureau de la Chambre (1594-1669), podobnie jak Chanet i De La Forge, lekarzfilozof, medyk Ludwika XIV, uczony erudyta, jeden z pierwszych czonków Akademii Francuskiej (1634) oraz Królewskiej Akademii Nauk od roku jej powstania (1666). Jako filozof
powici si badaniu ludzkiej fizjologii i psychologii, a jego Les charactères des passions, wydawane byy w piciu tomach, ukazujcych si od 1640 a po 1662 r. Na ten temat zob. R. DOe
RANLO, La Médecine au XVII siècle. Marin Cureau de la Chambre, médecin et philosophe 15941669, Paris: Jouve 1939; A. DARMON, Les Corps immatériels: esprits et images dans l’œuvre de
Marin Cureau de la Chambre 1594-1669, Paris: Vrin 1985.
5
Do tej publikacji odnosi si De La Forge, który kilkukrotnie wymieni Chaneta w swoim
Traktacie o umyle ludzkim z 1666 r. De La Forge mia na uwadze przede wszystkim ksig I,
rozdz. III, s. 8-21. Inaczej ni Chanet pojmowa poznanie i rol, jak odgrywa w nim sfera
zmysowoci. Zob.: L. DE LA FORGE, Traktat o umyle ludzkim, s. 165. Oprócz tego De La Forge
wraca do Traktatu Chaneta w rozdziale XIX swego opracowania, który powici pamici
i wspomnieniu, ponownie odsyajc do Traité de l’Esprit de l’Homme, a tam do rozdziau dziewitego Sur la connaissance, ks. I, s. 50-67.
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W Przedmowie do polemiki z de la Chambrem Chanet wspomina, e kilka
miesicy wczeniej ukazaa si ksika jego oponenta, zatytuowana De la
connoissance des bestes, Paris 1645 [O poznaniu zwierzcym], z której treci si zapozna. Zauway w niej, nie bez satysfakcji, e jej autor zwalcza
jego pogldy na temat instynktu, nie wymieniajc go jednak z nazwiska6. De
la Chambre nie akceptowa teorii Chaneta, poniewa ten ostatni uznawa, e
dziaania zwierzt maj za sw przyczyn zewntrzn wobec nich i stale
czynn wol, która naley do Boga. Sugerowao to, e pozostaj one cakowicie bezwolne i bezrefleksyjne oraz e w istocie nie dziaaj. W przeciwie stwie do niego de la Chambre gosi, e w pewnym zakresie zwierzta
posuguj si nie tylko myleniem, ale nawet rozumowaniem, które jest
w nich niejako sprzone z funkcjonowaniem caej ich zmysowoci. Posugujc si teori form poznawczych, rozjania on owo mylenie jako wynik
obecnoci zwierzt w materialnej naturze, która w pocztkowej fazie ich
wzrostu udziela im wskazówek, z jakich korzystaj nastpnie w cigu caego
swojego ycia7. Zgadza si równie na to, by rozumowanie przypisywa nie
tyle samemu intelektowi, lecz wadzy wyobrani, dziki czemu nie musia
siga poza immanentne zdolnoci, tkwice w zwierztach i doskonalone
przez ich wasne dowiadczenie zmysowe, w celu wyjanienia tego, co
robi i w jakim celu. Przedstawi teori instynktu, w której twierdzi, e
wszelkie jego dziaania nosz cechy rozumowania, w peni zalece od samego zwierzcia. Odmawia ponadto istnienia instynktu poza zwierztami 8.

6

Ju w Przedmowie do swojego opracowania de la Chambre pisa o zamiarze ukazania warunków, na których zwierz rozumuje, i wykluczeniu w ten sposób, by rozum stanowi wyczno gatunku ludzkiego. Ponadto powici du cz swoich rozwaa samemu zagadnieniu
instynktu, którego pojmowanie cytuje za Chanetem, ale z którym si nie zgadza. Powiada, e
„instynkt jest najczciej schronieniem dla tych, którzy wcale nie chc pozna rozumowania
zwierzt” (Przedmowa), samo za sowo uwaa za „uwicone i magiczne”. Nie polemizuje
z ksik Chaneta wprost, ale jawne jest, i zwalcza pogld na temat instynktu, który jest charakterystyczny dla tego uczonego. W jego miejsce przedstawia wasn teori rozumowania
u zwierzt, któremu instynkt towarzyszy. Por. M.C. DE LA CHAMBRE, Les charactères des
passions, wyd. 2, t. II, Paris 1660, s. 25.
7
Por. tame, s. 32.
8
De la Chambre ustala, e rozum wystpuje zawsze wraz z instynktem i podaje tego odrbne
racje. Nale do nich: 1) zdolno uczenia si zwierzt; 2) ich zachowania wyrastajce poza
proste schematy instynktu; 3) procesy decyzyjne ; 4) zdolno postrzegania porzdku zawartego
w naturalnych obrazach, bdcych podstaw wskaza dla instynktu (np. jaskóka rozumie, e
najpierw musi zbudowa gniazdo, a nastpnie w nim schroni zoone jaja); 5. zdolno wycigania wniosków na przyszo, na podstawie zgromadzonego w pamici zwierzcia materiau.
Por. tame, s. 37-39. Opisany stan rzeczy równie zawisy jest tu od Boga, z t rónic, e
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Chanet sta na zupenie odmiennej pozycji. Nie dopuszcza, eby mylenie mogo by czynnoci, do której zdolne s pozbawione duchowego rozumu zwierzta. Wykazywa równie, e cielesna wyobrania nie jest residuum
jakichkolwiek myli. Odrzuca koncepcj form poznawczych, które docierajc do zwierzcia przez zmysowo, ksztatuj nastpnie jego rzekomo
wiadome postpowanie. W przypadku zwykych i doranych zachowa
zwierzcych (tak jak Descartes), uznawa on wystarczalno cielesnoci jako
ukadu czci (disposition), natomiast tam, gdzie chodzio o wyjanienie
bardziej skomplikowanych sposobów realizowania odleglejszych celów, medyk wskazywa na udzia instynktu. W tym przypadku odwoywa si wycznie do Boga, bdcego przyczyn dziaania zwierzt, traktujc je jako
w peni od Niego zalene, co oznaczao w jego teorii, e s one cakowicie
pozbawione rozumu i mylenia. Ów brak rekompensowany by przez instynkt, równoznaczny dziaaniu Stwórcy. Miao ono charakter regulacji
wspomagajcych natur w jej braku penej doskonaoci i dotyczyo wszystkiego, co stworzone, nie ograniczajc si wycznie ani do zwierzt, ani do
ludzi. Co najwaniejsze, zdaniem Chaneta instynkt dziaa samodzielnie i nie
jest efektem jakichkolwiek decyzji, podejmowanych przez byty, które obejmuje, cho nie naley go uznawa za czynnik bdcy wobec nich tylko si
obc i zewntrzn.
Kluczowym fragmentem rozwaa autora z La Rochelle byy, umieszczone w rozdziaach 14 i 15 wspomnianego opracowania na temat instynktu,
badania nad zdolnoci rozumowania jako czynnoci istotowo ludzk. Zdaniem tego autora rozum w ludziach odpowiada za odnajdywanie niejawnych
zwizków midzy analizowanymi ideami. Dokonuje si to dziki odkrywaniu natury mylenia, ujawniajcej, e dwie treci wiadomoci czy
trzecia 9. Pochodnymi rozumowania byy dodatkowo, uznawane przez Cha-

Stwórca powouje do istnienia w peni wyposaone byty, nie wspomagajc ich ju póniej staym
wspódziaaniem, na które zwraca uwag Chanet.
9
Chanet pisa: „Jednak w przypadku, kiedy zwizek dwóch treci nie jest ani oczywisty, ani
bezporedni, trzeba, eby nasz umys posuy si jakim rodkiem, sucym do ich zjednoczenia. Nigdy jednak nie zdoaby pozna, e istnieje poszukiwana zgodno, jeeli nie sprawdziby wczeniej, e posiadaj one odniesienie do czego trzeciego, co je czy i spaja w poznaniu w taki sam sposób, w jaki s one zczone z racji ich natury. Z wyczeniem za tej drogi
czy tego rodka nie moglibymy stwierdzi niczego oprócz tego, e obrazy te si róni, i nie
moglibymy nigdy sdzi na temat ich zgodnoci. Caa wiedza nie jest wic oparta na rozumowaniu, jak to sobie niektórzy wyobraaj, gdy zostao nam ono udzielone wycznie w celu
poznania i sprawdzenia prawdy rzeczy, które s poddane pod wtpienie lub w których wykrywa
si jak trudno. Z tego bierze si fakt, e Bóg, dla którego wszystkie rzeczy s jednakowo
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neta, jako równie obecne jedynie w ludziach, zachowania polegajce na
snuciu refleksji i namylaniu si w celu podejmowania decyzji. Chodzio
o to, by wykaza, e adna z wymienionych tu aktywnoci nigdy nie jest
charakterystyczna dla zwierzt. Uczony pisa, i:
[...] wystarczy pokazanie, e to nie rozumowanie, lecz uycie pewnych rodków
prowadzi do celu i e wszystkie przyczyny, które si w tym stosuje, nie s wiadomie rozpoznanymi sposobami dziaania. eby nimi byy, potrzeba by do tego
pewnego rodzaju podwojenia w wiadomoci i pewnego typu refleksji, co do których nasi przeciwnicy zgadzaj si, e zwierzta w ogóle nie s do nich zdolne. To
w ten sposób udowadniaem, e ptaki wykorzystuj pióro, eby chroni si od chodu, bez wiadomoci, e jest ono waciwe do tego celu. Odczuwaj tego uyteczno i poznaj ciepo, jakie z tej racji do nich napywa, poniewa kade odczucie
jest poznaniem, ale nie czuj, ani nie wiedz, e to pióra powoduj to ciepo, w innym przypadku bardziej skwapliwie, ni czyni to na wiosn, dbayby o nie zim10.

Widzimy zatem, e mylenie i refleksja s wedug Chaneta wynikiem angaowania wielu myli oraz umiejtnoci kojarzenia i decydowania si, co
jest wyczn wasnoci umysu ludzkiego. Przeciwstawione temu dziaania
zwierzt polegaj na nawyku i s natychmiastowe, nie zawierajc ani rozumowania, ani decyzji. Wedug naszego autora zwierz zawsze dy do celu
ze wzgldu na zmysow natur swej cielesnoci, która w zwizku z bodcami zewntrznymi sztywno wytycza dany typ jego ruchu. Czowiek dziaa
zgoa inaczej. Z uyciem rozumowania uwiadamia sobie kolejne stadia refleksji, wynajduje prawdy ukryte i skania si w stron, któr poznanie ukazuje mu jako w danych okolicznociach najstosowniejsz. W kolejnym rozdziale lekarz konstatuje:
W ten sposób, po dokadnym sprawdzeniu wszystkich jego [czowieka] aktywnoci, dochodzimy do przekonania, e jeli dziaanie zwizane z rozumowaniem
nie odpowiada mu i nie jest dla specyficzne, to nie wykonuje on adnego innego,
które by takim byo, i nie ma on nic, co go odrónia w sposób istotny od pozo-

oczywiste, nie rozumuje nigdy. Anioy rozumuj tylko w przypadku przedmiotów, których nie
posiadaj doskonaego poznania, natomiast ludzie nie czyni tego wcale w odniesieniu do rzeczy,
które zmysy albo prosty wgld (la simple intelligence), daj im pozna jako pewne i oczywiste.
Dostrzegamy ich stosowno i zwizek, zanim jeszcze byoby wymagane, bymy je zbadali, jak
równie zanim bymy je rozwaali w celu ich poznania, poniewa w efekcie to na uchwyceniu
tego zwizku polega natura rozumowania” (P. CHANET, De l’instinct et de la connoissance des
animaux : avec l’examen de ce que M. de La Chambre a escrit sur cette matière, La Rochelle
1646, s. 110-111; przekad T.S.).
10
Tame, s. 116; przekad T.S.
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staych zwierzt ani co go konstytuuje w jego bycie szczegóowym i okrelonym.
Jest tak, poniewa wyobrani oraz pami spotyka si w przypadku innych zwierzt, a jeli istnieje w nich jaka zdolno powizana z namysem (faculté estimative), to powinna by w nich bardziej nawet jawnie obecna ni w nas. Ponadto,
jeli zwierzta rozumuj, musz take posiada potrzeb pochodzc z rozumu,
która nie moe by czym innym ni wola11.

W przeciwie stwie do tego pogldu de la Chambre by zdania, e we wadzy rozumowania wystpuj stopnie, z których tylko najwyszy cechuje
czowieka, podczas gdy nisze mog by przypisane bytom rónym od
niego. Chanet wyklucza to i wykazywa bd swego przeciwnika, który bezwiednie wprowadza rozmaite gatunki wewntrz samego rozumu, usprawiedliwiajc jego obecno w zwierztach. Taki rozum „niszego rzdu” wystarcza, zdaniem de la Chambre’a, do tego, by zwierzta w sposób ograniczony namylay si i tworzyy proste rozumowania w postaci sylogizmów.
Przykadem tego jest ponisze wnioskowanie, przytaczane przez Chaneta: ta
rzecz jest sodka, ta sodycz jest dobra do jedzenia, a zatem, ta rzecz jest
dobra do jedzenia. Ten ostatni stwierdza, e nie jest moliwe, eby majc za
punkt wyjcia proste postrzeenia, do jakich suy aparat percepcji zwierzcia, mogo ono snu abstrakcyjne rozwaania, budujce nastpnie wiedz
w formie uogólnie , co byo pogldem zarówno de la Chambre’a, jak i Charona. Chanet podkrela, e do stosowania prawidowo utworzonego sylogizmu konieczna jest znajomo waciwych poj ogólnych, której brak zwierztom. Wadz t posiadaj natomiast ludzie i jest ona t sam rzecz co
rozum. Ponadto uczony wykaza, e próba obrony rozumowania w oparciu
o wyobrani take jest wadliwa:
Po pite, utrzymuj, e wyobrania nie moe tworzy adnego typu rozumowania,
poniewa jest zdolnoci cielesn i cakowicie zalen od swego organu. Cae za
to dziaanie, jakiejkolwiek natury je sobie przedstawicie, wymaga wadzy wolnej
i niezalenej. Widzielimy powyej, e nie istnieje adne rozumowanie bez snucia
rozwaa ani snucie rozwaa bez wolnoci. Widzielimy równie, i pan de la
Chambre, chcc broni rozumu zwierzt, by zmuszony przyzna im wolno
sprzeciwu i mówi on tu te, e poznanie powszechników wymaga wadzy wolnej
11

Tame, s. 119-120; przekad T.S. Co do okrelenia faculté estimative – vis aestimativa, jest
to: „scholastyczne okrelenie tzw. wadzy oceny zmysowej, dziki której zwierzta miayby poznawa, co jest dla nich uyteczne, a co szkodliwe. Wadza ta, wedug scholastyków, stwierdza
istnienie jakiej wartoci uytecznej dla natury poznajcego podmiotu, o ile ta uyteczno pobudza do zdeterminowanego celowego dziaania lub o ile jest ona ródem szczegóowych dozna ” (za: A. PODSIAD, Z. WI CKOWSKI (red.), May sownik terminów i poj filozoficznych dla
studiujcych filozofi chrzecijask, Warszawa: PAX 1983, s. 417).
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i duchowej. Jeli zatem jest pewny, e nie istnieje adne rozumowanie, które nie
byoby oparte na jakim zdaniu uniwersalnym – tak jak ja to ukazaem – to musi
by pewny, e wyobrania, która jest wadz materialn, nie rozumuje wcale12.

Chanet wyjania ponadto, e dziaanie zwierzt oraz wiele z poczyna
ludzkich nie zakada adnej koniecznoci rozumowania i snucia przemyle .
W gruncie rzeczy nie towarzyszy im nawet wiadomo przyczyn i sposobów, w jaki zachodz, co nota bene warunkuje ich niezwyk skuteczno.
W tym sensie czowieka czy ze zwierztami to, e podlega dziaaniu instynktu, który naley traktowa jako Opatrznociowy Rozum Powszechny.
wiadczy o tym nastpujcy fragment wypowiedzi Chaneta:
Jest tymczasem prawd, e Bóg obdarzajc ludzi rozumem, w pewien sposób
uwolni si od duej czci potrzeby kierowania nimi. Tym samym wymagaj oni
o wiele mniej instynktu ni zwierzta oraz rzeczy nieoywione. Mimo to, bez
pomocy tego instynktu, rozum nie wystarczyby, aby doprowadzi do ko ca wiele
z naszych dziaa , jak to poka na najbardziej znanych przykadach, jakie tylko
bd w stanie sobie przypomnie13.

Pogld ten ukazuje, e Bóg dopenia rónic midzy Nim samym a wszelkimi formami stworzenia, bez wzgldu na fakt posiadania przez nie wiadomoci lub nie, poniewa z punktu widzenia owego Rozumu Nadrzdnego,
wszystko pozostaje nieustannie od Niego zalene, tak jakby byo bezrozumne. Istniej zatem takie czynnoci, nie tylko w caej naturze poza ludmi, ale
i w czowieku, które dowodz w równym stopniu braku Rozumu we wszystkich bytach stworzonych i Bogu nierównych. Rónica midzy czowiekiem
w pocztkowej fazie rozwoju i tym samym czowiekiem w okresie posugiwania si przeze rozumem, z punktu widzenia Boga, który udziela instynktu, nie istnieje. Rónica natomiast midzy ludmi rozumu uywajcymi
a bezrozumnymi zwierztami jest cakowita. To jednak nie wszystko. Otó,
gdy tylko szukamy okresu, w którym czowiek nie posuguje si wasnym
rozumem, co jednoczenie wystawia go na konieczno bycia wspieranym
przez instynkt i przyblia do bycia w peni zwierzciem, wskazujemy za
Chanetem na ycie podowe i okres niemowlctwa:
Dziaania tego instynktu w wikszym stopniu s widoczne w ruchach dokonywanych przez dzieci, ni przez osoby starsze, bowiem w przypadku tych pierwszych, s one bardziej niezbdne z tego powodu, i wikszego uzupenienia po12
13

P. CHANET, De l’instinct, s. 127; przekad T.S.
P. CHANET, Considérations sur la sagesse de Charon, Paris 1643, s. 64; przekad T.S.
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trzeba wiadomoci, która jest bardziej uomna. Dziki temu dzieci wykonuj swe
czynnoci równie wspaniale jak wówczas, kiedy posiadayby poznanie racji i celu,
dla jakiego je czyni14.

By moe to praktyka lekarska nakazywaa Chanetowi poda za przykad
niczym niezakóconego dziaania instynktu pody i noworodki. Przede wszystkim uznawa on za domagajce si kierownictwa sprawczego Przyczyny
Pierwszej wszystko to, co zachodzi w procesie embriogenezy. Przypomnijmy, e sam Descartes ogranicza si w jej wyjanieniu do dziaania ciepa
przyrodzonego oraz bdcego wynikiem rozoenia przez nie czci budujcych istot yw w tworzcej j organizacji cielesnej. Zdaniem Chaneta
naleao powiedzie w tej sprawie wicej. Nie zgadza si on z tym, jakoby
czynnikiem stwórczym byo ciepo udzielane tchnieniom yciowym podu.
Zbija ponadto argumenty na temat tego, e za architektur powstajcego
ciaa odpowiada rozwinita uprzednio rozumna dusza matki. Twierdzi, e
nie steruj tym procesem take obrazy naturalne (materialne formy poznawcze), jak chcia tego de la Chambre. Cao wymagajcego wikszej wiedzy
procesu pochodzi, zdaniem Chaneta, z Boej Opatrznoci i przejawia si
w instynkcie. Podobnie rzecz ma si z samymi narodzinami i tym, co ma
miejsce zaraz po nich:
Czci suce powstawaniu czowieka nie potrafiyby same z siebie tego wykona
i naturalne obrazy nie pomagaj tu w niczym, jak równie nie przydaj si do tego,
co natura czyni, usuwajc nastpnie poza organizm to, co suyo za pokarm
dziecku przed narodzinami. To wcale nie dziki obrazom nalecym do pamici
dziecko potrafi ssa w chwil po przyjciu na wiat. To równie wcale nie w wyniku jakiegokolwiek poznania naturalnego otwiera ono usta, kiedy zbliy si je do
piersi kobiety i nie dziki temu zamyka je ono nastpnie w celu pozyskania z niej
mleka. Prosz, oto przykad dziaania racjonalnego, ale bez rozumowej racji –
skutek instynktu, który znajduje si ponad wszelkimi wadzami naturalnymi15.

Wanie ycie podowe byo, zdaniem Chaneta, pierwsz faz dziaa
czowieka, w której nie mógby on z uyciem nierozwinitych wówczas
wadz poznawczych uczy si zachowa niezbdnych do przeycia w tym
czasie. Instynkt dziaa w nim, cho czowiek pozostaje cakowicie niezdolny
do aktywnoci podejmowanych w wyniku przemyle czy wolnoci woli,
które pozostaj nieczynne. ycie podowe lub zachowania tu po narodzinach s dowodem tego, e to, co jest ywe, wykonuje dziaania wymagajce
14
15

P. CHANET, Considérations sur la sagesse de Charon, s. 66; przekad T.S.
P. CHANET, De l’instinct, s. 57-58; przekad T.S.
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kompetencji, do jakich nie s zdolni najbardziej rozumni ludzie w okresie
póniejszym, to jest w dorosoci. Chodzi tu zwaszcza o to, e bez uprzedniej nauki wszystkie byty oywione, w okresie przed i po przyjciu na wiat,
wykazuj si biegoci czynnoci yciowych, których precyzja moe jedynie zadziwia. Podobnie tumaczy Chanet to, co wspóczenie rozumie si
pod pojciem odruchów bezwarunkowych, kiedy zauwaa, e:
W ten sam sposób niektórzy autorzy utrzymuj, e to nie do rozumu dzieci ani nie
do ich form poznawczych naley odnie fakt, i upadajc, przeciwdziaaj one
uderzeniu poprzez opór wyniky z wycignicia przed siebie rk, w celu zabezpieczenia gowy i zapobieenia wikszemu niebezpiecze stwu. Nie czyni tego
z uyciem rozumu, poniewa nie rozumuj jeszcze, a nawet gdyby rozumoway, to
wszystko to zachodzi zbyt gwatownie, eby nad tym deliberowa. Podobnie ludzie doroli nie rozumuj w takich okolicznociach, kiedy widzc majce za
chwil spa na ich gow zbliajce si uderzenie, unosz w asekuracji rce. S to
pozostaoci instynktu, wspierajcego nas w przypadkach tak nagych w porównaniu do opónionego dziaania naszego rozumu i w zamieszaniu, kiedy co niespodziewanego ogranicza wszystkie nasze wadze 16.

Wedle Chaneta wszystkie te trudno wytumaczalne dziaania s wynikiem
inteligencji o wiele wyszej od tej, jak mog si wykaza stworzenia.
W tym znaczeniu instynkt jest samym dziaaniem Boga. Tymczasem naley
podkreli, e zdaniem Chaneta podejmowanie si nauki czy ksztatowania
zachowa , o których mowa, polegajce na odbiorczoci form poznawczych,
jest wyjanieniem niewystarczajcym. Podkrela on równie to, e przechowywane w materialnej pamici zwierzt lady tych form musiayby z czasem
ulega zatarciu, a tak nie jest. W miejsce tego instynkt dziaa bez wzgldu na
to, czy zwierz byo wystawione na ich oddziaywanie czy nie. Zachowania
instynktowne nie s nigdy ani wynikiem nauki, ani przedmiotem pamici, do
której dobrowolnie zwierz mogoby si odwoywa. Pozostaje zatem zapyta wprost o to, czym jest ów instynkt.
Najwaniejsz konkluzj teorii Kartezja skiej byo to, e instynkt zosta
w niej stanowczo oddzielony od mylenia bytów, których dotyczy, pozostajc czym odnoszcym si do zakresu materialnej przyrody. Pokrywa si to
z jego rozumieniem, z jakim mamy do czynienia w pracach Chaneta, z t
rónic, e rozbudowa on koncepcj instynktu, przypisujc mu przyczyn
i doprecyzowujc jego znaczenie:

16

P. CHANET, De l’instinct, s. 59-60; przekad T.S.
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Uznaj, e instynkt jest dziaaniem (direction17) Przyczyny Pierwszej, która pobudza i nakierowuje wszystkie przyczyny drugie [tzn. rzeczy stworzone] w stron
ich celu, jeeli nie maj one naturalnych zdolnoci, aby do niego dotrze. [...]
Pomoc instynktu jest tak powszechna, e wszystkie rzeczy stworzone domagaj
si jej, poczwszy od czowieka, a po te, które nie posiadaj ani ycia, ani odczuwania. [...] Przekonanie moje, e wszystkie stworzenia wspomagaj si instynktem, ograniczyem w mych wypowiedziach zaledwie do kilku czynnoci, to znaczy odniosem je do dziaa , do spenienia których nie maj one adnej zdolnoci
naturalnej, wadnej do poprowadzenia ich ku ich celom i do ich osignicia18.

Chanet pojmuje instynkt jako Boe kierowanie natur. Nie jest on zatem
udzielony jej na zasadzie trwaej dyspozycji (a to by pogld de la Chambre’a19), ale raczej jako przejaw zawsze takiego samego dziaania Boga, który – by tak rzec – wyrcza natur w pewnych, przewidzianych przez siebie,
okolicznociach. Wynikaj one z pierwotnego zamysu Stwórcy, polegajcego na tym, by nie czyni dziea kompletnym, to jest niezalenym. Temu
pogldowi przeciwstawi si de la Chambre, zadajc pytanie, dlaczego Bóg
nie stworzy przyrody na tyle samowystarczaln, by nie musia bez przerwy
j dodatkowo nastraja, sugerujc tym samym, e wiat nie jest do dobrze
wykonany, co – jako pogld – obraa Boga i naraa Chaneta na krytyk. Ten
natomiast odpowiedzia, e jest odwrotnie, poniewa pewna ograniczona
17

Okrelam tutaj owo dziaanie jako „przynalene temu, kto kieruje, reguluje (Le Directeur)”, zgodnie z pierwszym znaczeniem terminu direction, jakie znajdujemy w Dictionnaire de
L’Academie Fran aise, wyd. V, Paris 1798, s. 996. Ten sam Sownik przedstawia instinct jako
„odczucie lub ruch, niezalene od wiadomoci, które natura udziela zwierztom, aby da im
pozna i znale to, co jest dla nich waciwe oraz odrzuci to, co jest dla nich szkodliwe”
(s. 1701).
18
P. CHANET, De l’instinct, s. 1; przekad T.S.
19
Por. M.C. DE LA CHAMBRE, Les charactères des passions, s. 29-30. Dalej de la Chambre
pisa: „Poszukajmy zatem, co jest ow ukryt zdolnoci, która popycha je [zwierzta] do czynienia tylu niezwykych skutków, do których wykonania ich zwyczajne wadze zdaj si nie dosiga. Moim zdaniem moemy rozumowa nastpujco, e skoro owa zdolno nie moe wcale
pochodzi z zewntrz, musi by wewntrzna, a poniewa istniej tylko dwa porzdki wadz
w zwierztach, a mianowicie wegetatywny i zwierzcy, nie naley ona do zakresu wegetatywnego, skoro poruszenia mini ani namitnoci [uczucia], które ona wywouje, nie mog bra si
z tej zasady i dlatego musi to by zdolno zwierzca. Tymczasem wszystkie wadze tego porzdku sprowadzaj si do wyobrani i popdu (appetit); wyobrania odpowiada za poznanie,
a popd wzmaga si przez jej rozkazy. Nie mógby on poruszy adnych innych zdolnoci,
bdcych pod jego kierownictwem, gdyby nie zosta rozjaniony przez ni, gdy ze swej natury
jest on lepy i ma potrzeb bycia kierowanym przez co innego. W ten sposób naley z koniecznoci wnioskowa, e wszystkie ruchy, jakie zauwaa si w dziaaniach instynktu, naprawd
pochodz z popdu, któremu wyobrania musi suy za pochodni i przed którym musi maszerowa, by nim kierowa” (tame, s. 31; przekad T.S.).
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moc natury zawiadcza o jej zaplanowaniu, gdy nie jest moliwe, aby
wszystkie rzeczy stworzone, wród których wikszo nie jest obdarzona
wiadomoci, mogy osiga rozumnie zamierzone cele, jakie Bóg im przeznaczy. Ich aktywno, wykraczajca daleko poza ich moliwoci poznawania, musi by przypisana Rozumowi Najwyszemu, którego dziaanie jest,
zdaniem Chaneta, trojakie. Po pierwsze, polega ono na zwykym wspódziaaniu Boga ze wiatem (concours ordinaire20), które ma swe nieprzerwane
trwanie w kadym wymiarze czasu i dotyczy wszystkiego, co powoane
zostao do istnienia i jest w nim utrzymywane. Po drugie, bierze si z tego, e
Bóg tak stworzy wiat, i wikszo zachowa budujcych go elementów
wynika z wzajemnych ich oddziaywa na siebie i z praw przyrody. Po trzecie,
zasadza si ono na instynkcie, czyli czynnoci Boga, która kieruje stworzeniem w tych momentach jego trwania, w których nie moe ono by ani
samo przez siebie prowadzone, ani nie moe postpowa ze wzgldu na ukad
czci je otaczajcych i na nie dziaajcych. Do takich zastosowa instynktu
odnosimy wspomoenie przez Boga caej natury, a wic:
[...] instynkt jest deniem wszystkich bytów naturalnych w kierunku waciwego
dla nich celu, w przypadku gdy ten cel jest zbyt oddalony od ich zdolnoci poznawczych, oraz [po drugie] e kiedy one same z siebie nie posiadaj adnej
wadzy naturalnej, która by je tam pokierowaa, Bóg dziki swej Opatrznoci wypenia braki wszystkich czynników naturalnych w tych dziaaniach, które s zbyt
niedostpne, by mogy by im przypisane, znajdujc si ponad aktywnoci ich
wadz naturalnych i przyczyn drugich [...]21.

Zauwamy, e zdaniem Chaneta instynkt jest sta form dziaania Boga,
powodujc, e penia skutecznoci materialnej natury osigana zostaje poprzez dalsze stwarzanie. Co warte podkrelenia, swoiste wybrakowanie wiata
20
Ten sam pogld wyraa Descartes: „Nie ulega wtpliwoci, e gdy Bóg wstrzyma swe
wspódziaanie, wówczas wszystkie rzeczy, które stworzy, obróc si w nico, poniewa zanim
zostay stworzone i zanim otrzymay to wspódziaanie, byy nicoci. Wszystko to jednak nie
przeszkadza nam nazywa je substancjami, gdy mówic o substancji stworzonej, e istnieje
sama przez si, nie wykluczamy przez to boskiej pomocy niezbdnej jej do istnienia, chcemy w
ten sposób jedynie zaznaczy, i jest to taka rzecz, która moe istnie bez pomocy wszelkich
innych rzeczy stworzonych, czego nie mona powiedzie o modyfikacjach rzeczy, takich jak
ksztat czy liczba. Nie byoby to oznak niezmierzonoci mocy Boga, gdyby uczyni rzeczy, które
by mogy istnie póniej bez Niego; przeciwnie, wiadczyoby to o jej sko czonoci, gdyby
rzeczy takie raz stworzone nie zaleay ju duej od Niego” (R. DESCARTES, Zarzuty i odpowiedzi pó niejsze, Korespondencja z Hyperaspistesem, Arnauldem i More’em, tum. J. Kopania,
Kty: Antyk 2005, s. 30).
21
P. CHANET, Considérations sur la sagesse de Charon, s. 62; przekad T.S.
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jest tu pojmowane jako jego kompletno i (nazwijmy to) „nieadekwatna”,
lecz „wystarczajca doskonao”22. Kontrowersja, jak w oponencie Chaneta budzio powysze przekonanie, polegaa na tym, e wytkn mu on, i
pogld na temat tego, jakoby Bóg stwarza wszystko bezporednio, jest
zbdnym angaowaniem Stwórcy, który posuguje si zawsze jedynie przyczynami drugimi dla wywoywania kolejnych skutków w naturze. Odpowied Chaneta wykazywaa, e kolejny raz de la Chambre myli mylnie:
De la Chambre dodaje, e jest w zgodzie z majestatem Boga czyni wszystko wycznie za porednictwem przyczyn drugich, ale poza tym, e mówi si tu o tym
bez dowodu, to [na podstawie powyszego] trzeba by równie, eby Bóg posuy
si porednictwem tych przyczyn przy stwarzaniu wiata i eby elementy, które s
rzeczami bardziej podstawowymi ni zwierzta, nie byy bezporednimi wytworami
Jego mocy. A przecie dusze, co do których wyznaje on, i pochodz bezporednio
od Boga oraz Jego wsparcie, co do którego zgadza si on, e wszelkie dziaania s
przez nie wspomagane, nie dokonuj si za porednictwem stworze 23.

W zwizku z tym naley podkreli, e najbardziej zasadnicza rónica
midzy autorami sporu polegaa przede wszystkim na odmiennym rozumieniu przez nich tego, co w odniesieniu do doskonaego Boga oznacza „stwarza”. De la Chambre mia na uwadze, e wiat wykonany przez Byt Najwyszy jest czym na wzór rzeczy samowystarczalnej, co przypomina pogld deistów, bo zgodnie z tym, co przytacza Chanet, powiada on, i „jest
oddaniem Mu wikszego honoru powiedzenie, e uczyni wszystkie rzeczy
w ich doskonaoci, ni powiedzenie, e Bóg wyrcza ich braki”24. W odrónieniu od tego Chanet (tak jak Descartes) nadaje wielkie znaczenie nieprzerwanej relacyjnoci wiata do Przyczyny nie tylko jego powstania, co istnienia i dziaania. Ponadto koncepcja instynktu jego autorstwa ma na celu ukazanie, e czynnoci, które jego oponenci chcieliby okreli jako majce
zwizek z myleniem u zwierzt, nie cakiem mylnie s przez nich do mylenia odnoszone. Oczywiste jest, e wiele z zachowa zwierzt musi budzi
w inteligentnych obserwatorach natychmiastow myl o wiadomoci i to
jest skojarzenie poprawne. Problem polega jednak na tym, co moe by jej
waciwie pojtym ródem, i Chanet wskazuje na to ródo. Ponadto jego
teoria, nakazujca przyzna, e „caa natura domaga si wspomoenia”, ma
na celu wywyszenie Boga. Uczony ten uwaa, e jego koncepcja jest jak
najbardziej zgodna z tradycj rozumowania na ten temat.
22

Okrelenia wasne – T.S.
P. CHANET, De l’instinct, s. 34; przekad T.S.
24
Tame, s. 36-37; przekad T.S.
23
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Byo zatem konieczne, by [Bóg] umieci w wiecie zarówno byty nieodczuwajce, jak i inne, niezdolne do tego, co jest wymagane do poznania sucego
osiganiu ich celu. Ponadto byo nie mniej konieczne, eby wszystkie te rzeczy
dochodziy do kresu, dla którego zostay stworzone, a poniewa nie mogy tego
zrobi, nie posiadajc zdolnoci jego poznania, Bóg, który nie chcia uyczy im
wadz to umoliwiajcych, ze wzgldu na sw dobro i niesko czon mdro,
przymusi siebie, e odtd pokieruje zdolnociami, które one posiadaj, oraz dopeni [ich dziaania] z powodu braku tych mocy, w które nie chcia ich wyposay.
To jest owo kierownictwo i to uzupenienie, nazywane przez nas instynktem,
któremu nie przypisujemy wszelkich skutków przynalenych przyczynom drugim,
ale te tylko, które przewyszaj ich zdolnoci naturalne25.

Polemizujc z de la Chambrem, lekarz stawia instynkt ponad rozumem
naturalnym, uwaajc, e sama natura nie wyjania wszystkich obecnych
w niej mechanizmów 26. Z punktu widzenia jego przeciwnika jest to jednak
kolejna trudno, w zwizku z któr mona by postawi zarzut czynienia
z natury stworzonej rzeczy, która wspierana jest przez czynnik zewntrzny
w sposób przywodzcy na myl wymuszon i nienaturaln ingerencj, Chanet odpowiada:
[...] instynkt w adnym razie nie wyprowadza zwierzt poza ich stan naturalny
i w ten sposób nie zadaje im adnego gwatu. W zwizku z tym jest o wiele waciwiej powiedzie, e instynkt ów jest naturalny, [poniewa] czynnoci te s wykonane przez naturalne organy, które s poruszone przez Przyczyn Pierwsz,
25

P. CHANET, De l’instinct, s. 2-3; przekad T.S. O tym, e Chanet uwaa swój pogld za
przynaleny szerokiej tradycji, wiadczy fakt, e powoywa si na autorytet innych uczonych,
w tym filozofów i lekarzy. W ostatecznoci wskaza na Arystotelesa: „Nie chc mówi o wszystkich filozofach ani stawia twierdze zbyt ogólnych i zbyt ryzykownych. Chc jedynie powiedzie, e kady z tych, co do których przypominam sobie, i czytali Komentarz do drugiej ksigi
Fizyki, mówi, e wszelkie rzeczy dziaaj ze wzgldu na jaki cel i e poniewa wikszo
z nich nie zna go wcale, ta znajomo zastpowana jest przez Pierwsz Przyczyn, która je wiedzie i nimi kieruje” (tame, s. 6; przekad T.S.).
26
„To, co zostao powiedziane, powoduje, e nie wiemy z instynktem sprawstwa wszelkich
zachowa zwierzcych. Uwiadamiamy sobie bowiem, e zwierzta posiadaj wszystko to, co
jest im potrzebne jako wadza do wykonywania wikszoci operacji, które s dla nich wspólne
z rolinami. Ponadto zdajemy sobie spraw, e maj one tyle samo zmysów zewntrznych co
my, jak równie, e posiadaj wyobrani, pami, motywacj; e bez udziau instynktu poznaj,
zapamituj oraz s zdolne do dyscypliny. Dziki powyszemu zgadzamy si z tym, e aby pies
szukajcy poywienia rozpoznawa to, co si mu daje, albo eby zapa kuropatw lub pokierowa
ociemniaymi od jednych drzwi ku drugim, nie trzeba, bymy twierdzili, e posugiwa si instynktem i nie uywamy tego terminu jako sowa uwiconego albo magicznego, w celu oczarowania umysów i powstrzymania wszystkich racji, jakie si nam przeciwstawi, tak jak to Pan de la
Chambre nam zarzuca. Posugujemy si nim jedynie po to, by wyjani kilka czynnoci, których
zwierzta nie mogyby wykona, nawet gdyby miay rozum” (tame, s. 4; przekad T.S.).

PIERRE CHANET I MARIN CUREAU DE LA CHAMBRE – HISTORIA PEWNEGO SPORU

79

bdc czym wewntrznym i nieczynicym adnej przemocy przyczynie drugiej.
[...] W instynkcie [nie ma adnej] przemocy, skoro Przyczyna Pierwsza, zamiast
ogranicza cel i inklinacje poszczególnych czynników, niesie je ku temu celowi
i prowadzi je w jego stron, gdy same z siebie nie mogyby do dotrze27.

Powysza kwestia wie si ze stawianymi ju zagadnieniami „doskonaoci stworzenia” i ukazuje, e kierowanie poszczególnymi fragmentami
natury umoliwia jej bycie wanie t, a nie inn natur. Mówic w skrócie,
Bóg nie wybrakowuje i nie wynaturza tego, co uczyni, lecz nieprzerwanie
czyni to tym, czym ono jest. Dopiero bez tego dziaania natura staaby si
jawnie zdefektowana.
Podsumowujc przebieg gównych wtków sporu midzy Chanetem i de
la Chambrem, naley dostrzec w nim dwa kluczowe aspekty. Jeden z nich
dotyczy tradycyjnego przekonania na temat zawartej w przyrodzie hierarchii,
której zwie czeniem jest obecno rozumu w czowieku. To wanie ten
czynnik wyrónia ludzi, ale co waniejsze – powiadcza ich zwizki z Transcendencj. Dziki temu rozum jest nie tylko ostatnim z agensów natury, lecz
równie pierwszym z najniszych stopni wicych czowieka z wiecznoci. Ma to swe znaczenie dla antropologii i kultury, a w filozofii przyczynia
si do osigania i utrwalania jej najwyszych roszcze . Tego porzdku wiadomie broni Chanet. Jego oponenci, poprzez prób argumentowania na rzecz
rozproszenia rozumu w niszych partiach stworzenia, niebezpiecznie go
naturalizuj. Uczony – podobnie jak czyni to Descartes – zauwaa, e
doskonaa organizacja owych niszych piter stworzenia nie dowodzi
utkwionego w nich mylenia, lecz cakowitego jego braku i cisego automatyzmu, zalenego od Rozumu i Woli znajdujcej si niesko czenie ponad
nimi 28. Co wicej, bronic pogldu na temat istnienia natury pozbawionej
wiadomoci, lekarz umacnia tradycyjny dualizm, wskazujc, e istniejce w
czowieku zoenie duszy i ciaa jest powtórzeniem analogicznego podwojenia Boga i wiata. Dziki niemu moliwa jest nauka, wolno i niemiertelno ludzi29.

27

P. CHANET, Considérations sur la sagesse de Charon, s. 71; przekad T.S.
„Kra cowa doskonao, dajca si zauway w niektórych poczynaniach zwierzt, kae
nam podejrzewa, e nie maj wolnej woli” (R. DESCARTES, Cogitationes privatae, [w:] F. ALQUIÉ, Kartezjusz, s. 172).
29
Na ten temat zob. J.S. SPINK, Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a, tum.
A. Neuman, Warszawa: KiW 1974. Chodzi zwaszcza o rozdzia jedenasty: Automatyzm zwierzcy i jego krytycy, s. 292-307.
28
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Drugi z aspektów dotyczy oryginalnoci i nowatorstwa bada Chaneta.
Pominwszy kwestie ideologiczne, naley wskaza zasugujce na uwag
wpisanie si lekarza z La Rochelle w majcy swój pocztek co najmniej od
wieku XVI nurt filozofii przyrody i w studia nad zachowaniami zwierzt.
Zainteresowanie instynktem miao swój pocztek u takich autorów, jak Gomez
Pereira (w dziele Anatomia Margarita z 1554 r.) czy Juan Huarte (w opracowaniu Anacrise, ou parfait jugement et examen des esprits propres et nez
aux sciences z 1580 r.)30. Oczywicie w kolejnych swoich odsonach problem pojawia si u wspomnianych Montaigne’a i Charona. Jak informuje
Spink: „Dwie z najszerzej czytanych polemik na ten temat, to spory jezuitów: profesora w Collège de Clermont, Pardiesa (1672) i teologa Daniela
(1693). Jeszcze w 1731 roku profesor matematyki w Collège Louis Le
Grand, N. Régnault broni starych pozycji”31. Na rosnce zainteresowanie
tymi samymi problemami w kolejnym stuleciu, wskazuj liczne opracowania. Nale do nich P. Flourensa De l’instinct et de l’intelligence des
animaux (Paris 1851) oraz tego samego autora L’Examen de la phrénologie
(Paris 1851) i De la vie et de l’intelligence (Paris 1888). Ponadto A. Lemoine’a L’habitude et l’instinct (Paris 1871), jak równie praca B. del
Monte i J.-B.-François L’Homme et les animaux, essai de psychologie positive (Paris 1877) oraz ksika J. de Bonniota La Bête comparée à l’homme
(Paris 1889). Co interesujce, w wieku XVII w La Rochelle urodzi si
i dziaa na niwie nauki René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757),
który jako w duej mierze kontynuowa studia Chaneta, bdc jednym z prekursorów etologii32.
Wkad Chaneta w powyej przedstawion problematyk jest godny odnotowania jako jej istotny etap. Lekarz susznie utosamia zachowania instynktowne z postpowaniem nieuwiadomionym. Podobnie formuowa to
30

Zob. V. AUCANTE, La philosophie médicale de Descartes, Paris: PUF 2006, s. 378-380.
J.S. SPINK, Libertynizm francuski, s. 294.
32
Na ten temat zob. J. TORLAIS, Réaumur: Un esprit encyclopédique en dehors de l’Encyclopédie, Paris: Albert Blanchard 1961; J.-M. DROUIN, René-Antoine Ferchault de Réaumur. Les
curiosités d’un physicien, [w:] J. DHOMBRES (red.), Aventures scientifiques. Savants en PoitouCharentes du XVIe au XXe siècle, Poitiers: Éditions de l’Actualité Poitou-Charentes 1995, s. 106209. Gdy chodzi o bliszy wspóczesnemu stan bada nad instynktem, zob. N. TINBERGEN,
Badania nad instynktem, tum. G. Bujalska-Grum, L. Grum, Warszawa: PWN 1989. Nicolaas
Tinbergen (1907-1988) wraz z Karlem von Frischem (1886-1982) oraz Konradem Lorenzem
(1903-1989) uchodz za fundatorów etologii. Pierwsi dwaj s laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1973 r. Z polskich badaczy na uwag zasuguje biolog i zoolog
Jerzy A. Chmurzy ski.
31
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nie tylko Descartes, ale i Karol Darwin, który pisa, e „czynno, któr
wykonuje zwierz, zwaszcza mode, bez adnego poprzedniego dowiadczenia i wykonuje j wiele osobników w jednakowy sposób, bez znajomoci
celu, nazywamy instynktow” 33. W odrónieniu od niego Chanet nie odwoywa si, co zrozumiae, do zagadnienia dugofalowego warunkowania dziaa instynktowych oraz ich dziedziczenia. Lokujc ich ródo w Bogu,
pozbawia je empirycznego pochodzenia i uniemoliwia przydawanie im
znaczenia, jakie ma ono w procesie doboru naturalnego, o którym w jego
teorii nie ma mowy. Jego instynkt nie podlega modyfikacji 34. Biorc jednak
pod uwag to, e uwaa, i zachowania, o których mowa, wyzwalane s
zewntrznymi bodcami oraz su zachowaniu zdrowia i ycia zwierzcia,
przyzna mu naley racj potwierdzon kolejnymi badaniami. Podobnie jest
w przypadku studiów nad odruchami bezwarunkowymi, o których bya mowa wyej. Gdy natomiast bierzemy pod uwag fakt odnoszenia wspóczenie
procesu uruchamiania mechanizmów instynktu do obszarów pobudze nerwowych zwierzt, zauwaamy nieaktualno ustale Chaneta. Ma ona swe
ródo w tym, e w jego dzieach na temat instynktu nie ma istotnie wyrónionej problematyki biologicznej ani nawet psychologicznej, nie mówic
o neurologicznej. Realizacji roszcze instynktu ukady nerwowy i motoryczny su jedynie porednio, poniewa sztywno wzorców zachowania nie
ma swoich róde w samej materialnej naturze, lecz w Woli jej Stwórcy.
Dziki temu Chanet nie musi odrónia na przykad popdów od instynktu.
Na szczególn uwag zasuguje przypisanie dziaania instynktowego przez
lekarza-filozofa z La Rochelle nie tylko ludziom czy zwierztom, ale caemu
Wszechwiatowi.

33

K. DARWIN, O powstawaniu gatunków drog doboru naturalnego, tum. S. Dickstein i J. Nusbaum, Warszawa: De Agostini–Altaya 2001, s. 271. Wspóczenie spotykamy si z nastpujc
definicj instynktu: „[...] Zoony zespó zachowa zewntrznych, okrelonych, dziedziczonych,
wspólny dla wszystkich jednostek danego gatunku, adaptujcy do osigania celu, którego
dziaajcy byt na ogó nie posiada poznania: budowanie gniazda, pocig za ofiar, zachowania
suce obronie, itd. [...]” (A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la Philosophie,
Paris: PUF 1968, s. 519.
34
Moe by to przyczyn ich szkodliwoci opisywanej w Medytacji szóstej. Por. R. DESCARTES, Medytacje o pierwszej filozofii wraz z zarzutami uczonych mów i odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem, tum. M. i K. Ajdukiewiczowie, t. I, Warszawa: PWN 1958,
s. 95-118.
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PIERRE CHANET, POLEMISTA I FILOZOF INSTYNKTU,
ORAZ MARIN CUREAU DE LA CHAMBRE – HISTORIA PEWNEGO SPORU
Streszczenie
Pierre Chanet (1603-1660) by protestanckim lekarzem i filozofem, pochodzcym z La Rochelle. W swoich badaniach zajmowa si w problemem mylenia u zwierzt. Wystpowa przeciw tradycji reprezentowanej przez Charona i Montaigne’a, która uznawaa, e zwierzta myl,
decyduj i posiadaj rozum. Przeciwstawia temu pogldowi swoj koncepcj instynktu. Rozumia go jako dziaanie Boga i definiowa instynkt jako „dziaanie Przyczyny Pierwszej, która
pobudza i nakierowuje wszystkie przyczyny drugie w stron ich celu, jeeli nie maj one
naturalnych zdolnoci, aby do niego dotrze”. Polemizowa z nim Marin Cureau de la Chambre
(1594-1669), który równie by lekarzem i filozofem. Twierdzi on, e rozum nie jest jedynie
wasnoci ludzi, ale wystpuje te w zachowaniach zwierzt. Tekst ukazuje gówne tezy polemiki midzy uczonymi. Informuje ponadto, e zasadnicza rónica miedzy nimi dotyczya terminu
„stwarzanie”. Chanet rozumia je jako majce stale miejsce w naturze, de la Chambre jako raz
dokonane. Wedug Chaneta Bóg przez swój rozum, bez przerwy wspiera wszystko, co powoa do
istnienia. W przyrodzie oywionej i nieoywionej to dziaanie przejawia si jako instynkt. Zdaniem de la Chambre’a Bóg nie ingeruje w ten sposób.

PIERRE CHANET, POLEMICIST AND PHILOSOPHER OF INSTINCT,
AND MARIN CUREAU DE LA CHAMBRE:
THE STORY OF A DISPUTE
Summary
Pierre Chanet (1603-1660) was a Protestant physician and philosopher from La Rochelle. In
his research, he dealt with the problem of thinking among animals. He spoke against the tradition
represented by Charon and Montaigne, which declared that animals think, decide and posses
intellect. He contrasted that with his concept of instinct. He understood the instinct as God's
action and defined it as “a direction of the first cause which carries and brings all secondary
causes to their end, when they have no rational faculties to do so.” Martin Cureau de la Chambre
(1594-1669), who was also a doctor and philosopher, argued with him. He claimed that the
intellect is not only the property of humans, but also occurred in animals’ behavior. This article
presents the main arguments of the polemic between these two scientists. It also shows the
essential difference between them which concerns the phrase “creating.” Chanet understood it as
constantly occurring in nature, de la Chambre as once done. According to Chanet, God supports
everything which He created by His intellect. In nature, this activity occurs as instinct. In de la
Chambre’s view, God doesn’t interfere in such a way.
Summarised by Tomasz Stegliski
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Sowa kluczowe: instynkt, rozum, dusza, Bóg, zwierz, czowiek, mowa, wolno.
Key words: instinct, reason, soul, god, animal, human, speech, freedom.
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