Hana Fořtová: Nature: příroda a přirozenost v Montesquieuově díle O duchu zákonů.

Jestliže se Dr. Fořtová zaměřuje ve své práci na roli, jakou v Montesquieuově

myšlení

hraje pojem lidské přirozenosti, je třeba předem upozornit na to, že jak je patrné nakonec už
z názvu práce, pojem

přirozenosti je u Montesquieua

vyjádřen týmž slovem jako pojem

příroda. To vylučuje samozřejmě, aby se interpret opíral jen o jednotlivé citace bez pochopení
jejich kontextové role. A jak autorka práce na str. 171 sama konstatuje, "stanovovat ostré
hranice mezi jednotlivými

výrazy nature by pro Montesquieua znamenalo kreslit dělicí čáry

tam, kde ve skutečnosti nejsou". Montesquieu odmítá v konceptu nature oddělovat přírodu a
přirozenost, protože člověk v sobě obě složky spojuje - lidská přirozenost právě není nějakou
daností, nýbrž složeným a proměňujícím se celkem.
Jak

známo,

základním

konceptem

Montesquieuova

politického

myšlení

je

pOjem

"obecného ducha národa", jímž je princip jednotlivých politických zřízení; ten právě dovoluje
vyložit vztah mezi zákony a všemi okolnostmi, které na ně působí. A Dr. Fořtová vidí v tomto
"duchu národa" právě podobu, kterou na sebe vzala lidská přirozenost. Neshoduje se tedy
zcela s těmi interprety,

kteří jako Thomas Pangle a Pierre Manent Montesquieua

k moderním myslitelům,

u nichž je zakotvení člověka v přirozenosti

řadí

a přírodě nahrazeno

dějinnou existencí; tito interpreti zdůrazňují právě i fakt, že mezi věcmi, které lidem vládnou,
Montesquieu ani jednou lidskou přirozenost nezmiňuje. Vostrém protikladu k tomuto pojetí
pak naopak třeba Mark Wandicor zastává názor, že Montesquieu

navazuje na teoretiky

přirozeného práva, jakými byli Grotius a Pufendorf, u nichž je právě význam nature jakožto
přírody a nature ve smyslu lidské přirozenosti

zřetelně oddělen. Dr. Fořtová zdůrazňuje

ovšem, že systematizace pojmu přirozené právo a jeho přesný rozbor je Montesquieuovi zcela
cizí.
Jestliže

Dr. Fořtová

nakonec

pOjmu lidské

přirozenosti

u Montesquieua

přiznává

podstatnou roli, je tomu tak kvůli roli, jakou u něho hraje pojem spravedlnosti, který je podle
něho předpokládán
přirozeností.

samotnou

společenskou

povahou

člověka,

tedy jeho

společenskou

Je právě také jedním z prvních myslitelů, kteří odsoudili koloniální otroctví, a

celé jeho zkoumání společenských zřízení je orientováno tak, aby jeho poznatky dovolovaly
čelit nebezpečí despotismu, který redukuje lidskou přirozenost jen na její živočišnou stránku a
tím právě je podle Montesquieua
"proti přirozenosti",
nevede Montesquieua

"contre la nature". Dr. Fořtová tato slova překládá jako

ale když na str. 168 konstatuje, že novodobá "proměna názorů na přírodu
k názoru, že by pojem nature ztratil jakýkoli normativní obsah", bylo

by tu zřejmě právě tak dobře možné užít překladu "proti přírodě".
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Aby mohla správně určit roli podnebí a obecně přírodních faktorů v politické teorii, Dr.
FOliová se rozhodla věnovat první polovinu své práce Montesquieuovým

názorům na přírodní

vědu a na fungování lidského těla. To umožňuje zasadit výklady týkající se tohoto fungování
ve čtmácté knize Ducha zákonů do kontextu dobových lékařských teorií; a jejich nástin zahrnující třeba charakteristiku

protikladu mezi "iatromechanickou"

a "iatrochemickou"

či

vitalistickou medicínskou školou - je jako takový jistě zajímavý. Tato zajímavost by ovšem
lépe vynikla v celkovém

rámci vývoje medicínského

myšlení v novověku: v předkládané

práci může tato část svým rozsahem vzhledem ke své dílčí explikativní funkci působit trochu
neúměmě.
Z hlediska základního

tématu práce je proto závažnější její druhá část, a v té zejména

poslední kapitola věnovaná srovnání názorů Montesquieuových

a Hobbesových, pokud jde o

vztah etiky a politiky. Jestliže u Hobbese zařazení etiky jako nauky o vášních do oblasti
přírodní filosofie vede k tomu, že etika je zbavena jakékoli normativnosti, Montesquieuovo
pojetí společenské přirozenosti člověka předpokládá pojem spravedlnosti. Z tohoto hlediska je
podstatné zdůraznění

toho, že touha po životě ve společnosti je u něho prezentována jako

přirozený zákon a že v Perských listech je výslovně odmítnuta potřeba smlouvy pro ustavení
společnosti. Pokud jde o Hobbesovo pojetí procesu, který si v přírodním stavu vynutí ustavení
státu, závažná je především

Montesquieuva

námitka, podle níž Hobbes do povahy lidí

v přirozeném stavu promítá jednání lidí žijících v civilizaci: předpokládá u nich totiž touhu po
nadvládě, která je příliš složitou vášní, než aby mohla ovládat chování bytostí řídících se jen
přírodními instinkty.
Lze asi těžko předpokládat,

že bychom v práci Dr. Fořtové nenarazili na některé drobné

jazykové a stylizační chyby, jaké v případě tištěné práce běžně vychytává ještě nakladatelský
redaktor: podstatné je, že jich není mnoho. Občas se vyskytne nějaké vychýlení z vazby, zcela
ojediněle se setkáme s pravopisnou chybou: tak když na str. 120 chybí pravopisná shoda u
slova "samy" ve větě, jejímž podmětem jsou "národy": "zákony, které si sami stanovily". Zdá
se, že na str. 53 by v citaci Montesquieuovy
"transparence"

přírodní práce a v jejím názvu na str. 41 slovo

mělo být asi přeloženo spíše jako "průhlednost"

než jako "prostupnost" (je tu

řeč o světle). "Les cartésiens mitigés" v citaci na str. 51 budou asi spíše "kateziáni umímění"
než "karteziáni vlažní", protože adjektivum "vlažní" se užije tam, kde by byla žádoucí větší
zanícenost, kdežto Montesquieuovi

je tato umíměnost spíše blízká. Když je na str. 63 žaludek

přirovnáván ke "kotli" a v závorce je uveden francouzský výraz "comue", je pravděpodobné,
že správný překlad by byl spíše "křivule" - jako místo, kde probíhají chemické reakce,
protože se tu říká právě, že žaludek se "do jisté míry vymyká ostatním částem těla, při jejichž
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ftmgování se uplatňují mechanické principy". Neobratně je na str. 39 formulována zmínka o
"pozici, kterou Descartes zastával v rámci přírodních věd na počátku
samozřejmě

18. století": nejde

o pozici, kterou zastával Descertes žijící v století sedmnáctém,

ale o vliv

Descartesových teorií. Netroufám si sice jednoznačně rozhodnout o tvrzení na str. 94, podle
něhož "myšlenka

uměřenosti

a střední míry přechází do řecké filosofie z lékařství", ale

vzbuzuje ve mně značnou nedůvěru (řekl bych, že tato myšlenka hraje roli příliš závažnou,
než aby ji bylo možno odvozovat z vlivu lékařských doporučení, souvisí mimo jiné i s řeckým
pojetím společnosti) a rád bych se dověděl, o co se Dr. Fořtová při tomto tvrzení opírala.
Práce v každém případě splňuje požadavky na to, aby mohla být přijata za základ pro
udělení titulu PhD.

