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Metodologické poznámky
Předmětem této práce je v úzkém slova smyslu kniha O duchu zákonů, v širší perspektivě
pak i další Montesquieuovy spisy. Montesquieu sám považoval knihu O duchu zákonů
za završení svého mnohaletého bádání, zároveň je toto dílo sumou jeho politické teorie,
která stojí ve středu našeho zájmu. Pojem nature proto budeme vztahovat primárně
k této knize. V disertaci však budeme pracovat i s ostatními spisy, ať již s těmi, vydanými
za Montesquieuova života (především Perské listy [Lettres persanes, 1721] a Úvahy
o příčinách velikosti a úpadku Římanů [Considérations sur la grandeur des Romains et sur
leur décadence, 1734]), tak s těmi, které po sobě Montesquieu zanechal v rukopisech.
Z nich jsou nejvýznamnější Zápisky z cest (Voyages, 1728‐1731), Myšlenky (Pensées),
Spicilegium (Le Spicilège) a Esej o příčinách, které mohou ovlivňovat povahy a charaktery
(Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères, 1734‐1736).
Pozornost věnujeme též jeho menším dílům náležejícím do krásné literatury: Chrám
knidský (Le Temple de Gnide, 1725), Pravdivá historie (Histoire véritable, 1734‐1739),
Arsace a Isménie (Arsace et Isménie, 1748‐1754). V první části budou předmětem našeho
zájmu také Montesquieuovy přednášky a pojednání z doby jeho působení na akademii
v Bordeaux.
S výjimkou Perských listů, při jejichž citování používáme český překlad Josefa
Kopala, a Pravdivé historie (překlad Karel Šafář) jsou všechny překlady citací
z Montesquieuových spisů dílem autorky práce (včetně citací z Ducha zákonů). U citací
z ostatní primární literatury uvádíme český překlad, pokud existuje, v opačném případě
opět používáme vlastní překlad. Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že text citace v jazyce,
v němž jsme daný spis četli, budeme uvádět v příslušné poznámce pod čarou pouze
u zásadních pasáží, v tomto jazyce dále zmiňujeme důležité pojmy, se kterými v textu
pracujeme. Tento bod vyžaduje další upřesnění. Nejedná se totiž vždy o citaci v jazyce,
v němž byla kniha napsána, neboť v určitých případech nepřekládáme z originálu, avšak
z francouzského (dobového) překladu. Jsme si vědomi toho, že daný postup je
problematický, proto uvádíme důvody, které nás k tomuto rozhodnutí vedly.
Pokud je to možné, vždy používáme spis v jazyce originálu, tomu je však
v určitých případech těžké dostát. V první části práce se zabýváme lékařskými teoriemi
17. a 18. století. Příslušná díla jsou velmi obtížně dostupná, neboť v mnoha případech
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nebyla od doby svého vzniku opět vydána, takže je nutné pracovat se starými tisky ze
17. a 18. století, které nejsou vždy v knihovnách přístupné. V některých případech se
nám podařilo konzultovat pouze francouzský překlad určitého lékařského pojednání;
týká se to především knihy Johna Arbuthnota An Essay concerning the Effects of Air on
Human Bodies, dále pojednání Bernarda Ramazziniho De Morbis Artificum, a konečně
spisu Institutiones Hermana Boerhaaveho. V případě Arbuthnota citujeme podle
francouzského překladu z roku 1742, který mohl mít k dispozici i Montesquieu.
Ramazziniho citujeme podle francouzského vydání z roku 1841, Boerhaaveho podle
francouzského překladu z roku 1740 pořízeného La Mettriem. Ze spisu Giorgia Bagliviho
De praxis medica citujeme podle francouzského překladu, který v knize Connaissance de
la vie uvádí Georges Canguilhem; citace z Francise Glissona pochází z knihy Les modèles
du vivant de Descartes à Leibniz, jejímž autorem je François Duchesneau. Překlad
Newtona je z českého vydání knihy Alexandra Koyrého Od uzavřeného světa
k nekonečnému vesmíru. Naopak v případě britských lékařů Cheyneyho a Wainewrighta
jsme měli k dispozici anglický originál jejich děl. V poznámce pod čarou uvádíme, zda
Montesquieu určitou knihu sám vlastnil (což však nutně neznamená, že ji četl).
Vycházíme přitom z posmrtně sestaveného Katalogu Montesquieovy

knihovny

z La Brède (Catalogue de la bibliothèque de Montesquieu à La Brède), číslo odkazuje
na řazení knih v tomto katalogu.
Ve druhé části práce se tento typ citací týká dvou autorů, Pufendorfa a Grotia.
Pufendorfovu knihu De jure naturae et gentium citujeme podle francouzského vydání
z roku 1712, které pořídil François Barbeyrac. Kromě dobré dostupnosti tohoto vydání
jsme se tak rozhodli proto, že Barbeyrakův překlad (který byl navíc určitou interpretací,
a to jak zvolenou terminologií, tak díky bohatému poznámkovému aparátu) používali
téměř všichni autoři 18. století, včetně Montesquieua. V případě Grotiova De jure belli ac
pacis libri tres používáme francouzský překlad, který pořídil roku 1867 Paul Pradier‐
Fodéré; jedná se o dodnes jediný francouzský překlad tohoto spisu. Jen pro úplnost
dodáváme, že žádná z uvedených knih nebyla vydána v češtině.
Slovníková hesla z Diderotovy a d’Alembertovy Encyklopedie citujeme podle
elektronické verze, stejně jako hesla z Dictionnaire électronique Montesquieu, což je
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jeden z nejnovějších počinů Société Montesquieu.1 Co se týče použitého vydání
Montesquieuových děl, čísla stránek odkazují na souborné vydání v edici La Pléiade
(vydavatel Roger Caillois), případně na nové kritické vydání Montesquieuových děl
připravované v Société Montesquieu (to se týká především Eseje o příčinách). Použité
vydání je v textu vždy zmíněno. Odkazy na varianty v Duchu zákonů jsou z vydání, které
připravil pro Classiques Garnier Robert Derathé. Myšlenky i Spicilegium citujeme podle
vydání, které uspořádal Louis Desgraves. Řazení myšlenek je zde chronologické, nikoli
tematické jako v souborném díle edice La Pléaide, což je dnes považováno za vhodnější.2
Konečně citace z Montesquieuových dopisů a ze shrnutí vědeckých disertací z akademie
v Bordeaux jsou ze souborného vydání, které připravil André Masson. V případě Ducha
zákonů používáme standardní odkaz typu EL XII, 4, kde římská číslice odkazuje na číslo
knihy, arabská na číslo kapitoly v této knize. Seznam zkratek je uveden na konci práce.
V první části disertace se v rámci Montesquieuova díla zabýváme především Esejí
o příčinách, které mohou ovlivňovat povahu a charaktery. Abychom se vyhnuli opakování
tak dlouhého názvu, uvádíme v textu pouze Esej o příčinách.
Poslední poznámka se týká použité terminologie. V první části práce často
uvádíme pojem „organismus“. Je však nutné předeslat, že tento pojem označující
funkční celek lidského těla tvořeného jednotlivými orgány se objevuje až v 19. století,
například

v Encyklopedii

jej

vůbec

nenajdeme.

Montesquieu

a další

autoři

17. a 18. století mluví o „těle“ (le corps), případně o „stroji“ (la machine). Termín
les esprits (pneuma, spiritus) pro označení jemných plynů či nervové šťávy zajišťující
životní funkce organismu překládáme výrazem „spirity“. Pojem podnebí (le climat) je až
do 18. století výraz náležející do oblasti geografie, nikoli meteorologie. Climat označuje
určitý region, území vymezené zeměpisnou šířkou. V 18. století se začíná postupně
prosazovat význam, podle něhož climat označuje souhrn atmosférických podmínek
na daném území. Montesquieu používá tento výraz v obou významech, podnebí
označuje jak kvalitu vzduchu v určité oblasti, tak samotnou tuto oblast. Sousloví
les causes physiques překládáme podle kontextu jako příčiny přírodní, tělesné a fyzické
(povahy). Konečně výkladu pojmu nature je věnována významná část Úvodu.

1
2

Tento slovník bude vydáván pouze elektronicky, tištěná podoba se neplánuje.
Pro rozlišení v případě Myšlenek odkazujeme na „myšlenku“, u Spicilegia na „článek“.
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Úvod
Heslo nature bychom v útlé knížce Le vocabulaire de Montesquieu, která stručně vykládá
hlavní témata a pojmy objevující se v díle tohoto myslitele, hledali marně. Spokojit se
musíme s hesly le droit naturel (přirozené právo), l’état de nature (přirozený stav) a
la religion naturelle (přirozené náboženství).3 Postoj autorky knihy Céline Spectorové
není ojedinělý: také Mark Waddicor pojem nature zcela opomíjí a místo toho do názvu
své knihy o Montesquieuově politické teorii vkládá sousloví přirozený zákon. To je
ostatně pochopitelné vzhledem k tezi, kterou zde hájí, totiž že Montesquieu v Duchu
zákonů navazuje na moderní teoretiky přirozeného práva, Grotia a Pufendorfa.4 Přímo
v názvu knihy se pojem nature sice objevuje u Simone Goyard‐Fabreové, tato autorka
však zcela přehlíží Montesquieuovy přírodovědné spisy a bez přesvědčivých argumentů
hájí myšlenku, že nature v Duchu zákonů je aristotelským teleologickým principem.5
Pojmem nature se okrajově zabývají i Thomas Pangle a Pierre Manent,6 oba však v linii
straussovské interpretace schematicky řadí Montesquieua mezi moderní myslitele,
u nichž je zakotvení člověka v přirozenosti a přírodě nahrazeno jeho dějinnou existencí.
Předkládaná disertace vychází z přesvědčení, že dosavadní interpretace
problematiky lidské přirozenosti a přirozeného práva u tohoto myslitele jsou
nedostatečné a nepřesné. Správné uchopení pojmu lidské přirozenosti je přitom klíčem
k porozumění Montesquieuově politické teorii. Tyto interpretace jsou nepřesné, neboť
Montesquieu ve svém díle nikde nepředkládá ucelenější teorii přirozeného práva jako
Grotius či Pufendorf nebo lidské přirozenosti jako Hobbes a Hume. Popis přirozeného
stavu nezabírá v první knize Ducha zákonů ani dvě strany textu, předkládané pojetí je
navíc velmi originální a liší se od tezí výše zmíněných autorů. Co se týče pojmu přirozené
náboženství, o němž píše Spectorová, v Duchu zákonů se s ním nesetkáme.7 Jinak velmi
3

C. Spector, Le vocabulaire de Montesquieu, Ellipses, Paris 2001. Opomenutí pojmu nature v knize kritizuje
i Larrèreová ve své recenzi: C. Larrère, „Lectures critiques: C. Spector, Le vocabulaire de Montesquieu“,
Revue Montesquieu, 5, 2001, str. 202‐203. Jak dále uvidíme, toto opomenutí je téměř pravidlem.
4
M. Waddicor, Montesquieu and the philosophy of natural law, Martinus Nijhoff, The Hague 1970.
5
S. Goyard‐Fabre, Montesquieu, la Nature, les Lois, la Liberté, PUF, Paris 1993.
6
Thomas L. Pangle, Montesquieu‘s Philosophy of Liberalism, University of Chicago Press, Chicago‐London
1973; P. Manent, La cité de l’homme, Fayard, Paris 1994, především kapitoly I. a II.
7
A to ani přímo v knihách věnovaných náboženství. Výraz „přirozené náboženství“ se vyskytuje pouze
v Obraně Ducha zákonů, v níž Montesquieu odpovídá na námitky jezuitů a jansenistů, kteří jej kromě
ateismu nařkli právě z příklonu k tezím přirozeného náboženství. Nechceme zde zároveň zpochybňovat
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dobrá kniha Spectorové v otázce přírody/přirozenosti míjí svůj cíl; nepřesná je i teze
Waddicora, neboť u Montesquieua nejsou ústředním bodem ani problematika
přirozeného stavu, ani zásady přirozeného práva. Tyto interpretace jsou nedostatečné,
všechny totiž opomíjejí činnost Montesquieua jako přírodovědce, přestože se tento jeho
zájem skrze knihy věnované podnebí zásadním způsobem promítá do Ducha zákonů.
Přelomovou prací je v tomto ohledu disertace Denise de Casabianky z roku 2002, v níž
autor poprvé poukázal na blízkost Montesquieuových názorů s náhledy lékařů tehdejší
doby.8
Domníváme se proto, že je nutné navrátit se k pojmu nature u Montesquieua
a věnovat se přírodovědným spisům autora Ducha zákonů, neboť pouze tak můžeme
správně uchopit politickou teorii v tomto díle obsaženou. Zkoumání těchto pojednání
a Montesquieuova náhledu na vědy s otázkami politické filosofie zdánlivě nesouvisí. Jak
však uvidíme, Montesquieuovo pojetí politické vědy je široké a nezahrnuje pouze
zkoumání principů jednotlivých zřízení či otázku svobody. Neméně důležitá je podle něj
problematika podnebí nebo obecně řečeno prostředí, v němž lidé žijí; toto zkoumání
přitom vychází z fyziologie člověka. Je tudíž nutné se v případě autora Ducha zákonů
odklonit od pojmů přirozeného práva či přirozených zákonů, které ovládaly debaty
učenců v 17. i 18. století, a navrátit se k prostému pojmu nature. Vysvětlení
Montesquieuova chápání pojmu nature je totiž zásadní nejen pro porozumění jeho
„teorii podnebí“ (la théorie des climats), ale též s ohledem na to, že Montesquieu
používá stejný pojem i tehdy, když chce odsoudit určitou praktiku despotického režimu
či poukázat na meze přípustného v lidském jednání. Pasáže čisté „politické teorie“ nás
tedy stejně tak jako kapitoly věnované vnějším okolnostem působícím na zákony dané
země odkazují ke konceptu nature, ať již chápané ve významu příroda či přirozenost.
Dříve než podrobněji rozebereme výše uvedené interpretace Montesquieuova díla
a jejich nedostatky, musíme blíže vymezit pojem, jímž se budeme zabývat.

*

názor, že sám Montesquieu byl v osobním životě stoupencem tohoto postoje, koncept přirozeného
náboženství, jak jej chápal Voltaire, se však v jeho politických spisech neobjevuje.
8
D. de Casabianca, Le sens de l’esprit. Les sciences et les arts : formations du regard dans l’Esprit des lois,
disertace obhájená na Université Aix‐Marseille I, 2002, rukopis, 670 stran.
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„Nature, terme vague“,9 konstatuje s povzdechem v polovině 18. století v Encyklopedii
d’Alembert. Pojem nature umožňuje tehdy tolik výkladů, že lze jen s obtížemi vytušit
mezi jednotlivými významy určitou souvislost. Nature označuje jednak „systém světa,
vesmírný stroj, či souhrn všech stvořených věcí“, jak píše ve stejnojmenném hesle
Encyklopedie10 rytíř Jaucourt, jednak tento pojem podle téhož autora označuje každou
jednotlivou věc, duchovní i hmotné povahy, případně samotnou její podstatu. „Příroda“
je dále též řádem věcí, tedy řetězením příčin a účinků vyjádřených fyzikálními zákony.
V neposlední řadě pak nature označuje lidskou konstituci, tělesnou stránku člověka
i jeho temperament. Pojem „přírodní filosofie“ (la philosophie naturelle, někdy též pouze
la physique) zahrnuje v osvícenství nejen fyziku, astronomii a v širším významu celou
matematiku, ale i chemii, biologii, anatomii a nově se ustavující vědy, jako například
geologii či mineralogii. Vedle souboru významů, které zkoumá přírodní filosofie, však je v
18. století nature nadále spojována s pojmy morálky, práva, ctnosti, svobody či krásy,
jimž skrze koncept „lidské přirozenosti“ dodává normativní rozměr. V 18. století je tak
nature roztříštěným pojmem, jehož jednotlivé významy spolu nemají mnoho
společného. Dichotomie mezi „přirozeností člověka“, která je jedním ze základních
pojmů tehdejší morální filosofie, a přírodou v širokém slova smyslu (kam také patří
chápání člověka jako tělesné bytosti), již ve svých rozličných odvětvích zkoumá přírodní
filosofie, je určujícím rysem zpracování hesla nature v Encyklopedii.11
Rozpolcenost mezi normativním významem a významem vědeckým, hodnotově
neutrálním, jak se ukazuje při pohledu do moderního výkladového slovníku
francouzštiny,12 nalezneme již ve Slovníku Francouzské akademie z roku 1694. Základní
9

„Příroda/přirozenost, neurčitý pojem.“ Citováno podle C. Larrère, heslo „nature“, in: M. Delon (vyd.),
Dictionnaire européen des Lumières, PUF, Paris 2007, str. 880.
10
L. de Jaucourt, heslo „Nature“, in: D. Diderot, J. Le Rond d’Alembert (vyd.), Encyclopédie
(http://portail.atilf.fr/cgi‐bin/getobject_?a.80:197./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE/).
Šířku
významů pojmu dokládá již první věta tohoto hesla v Encyklopedii: „Nature je pojem, jenž bývá vykládán
různými způsoby.“ Jedná se o Encyklopedii aneb Výkladový slovník věd, umění a řemesel (Encyclopédie ou
Dictionnaire Raisonné des sciences, des arts et des métiers), která vycházela v letech 1751‐1772 pod
redakčním vedením Diderota a d’Alemberta.
11
K definicím z Encyklopedie se podrobněji vrátíme dále v textu.
12
Podle současného francouzského slovníku můžeme ve francouzštině odlišit zhruba dva základní významy
pojmu nature. Nature označuje za prvé: „činný princip, často zosobněný, který oživuje a uspořádává celek
existujících věcí v souladu s určitým řádem.“ K tomuto významu můžeme přidat následující definici:
„základní princip každého morálního usuzování, souhrn ideálních pravidel, jejichž pouhou nedokonalou
napodobeninou jsou lidské zákony.“ Takto pochopený pojem nature, který v tomto významu můžeme do
češtiny nejlépe přeložit jako „přirozenost“, je pojmem normativním, spadajícím do oblasti morální
filosofie. Ve spojení s člověkem pak zakládá jeho hodnotový soud. Jednat podle přirozenosti znamená
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výčet zde zahrnuje sedm významů, přičemž podle Ehrarda, který ve své knize o pojmu
nature ve Francii první poloviny 18. století tyto významy uvádí, leží hlavní dělicí čára mezi
definicí první a všemi zbývajícími, to jest mezi nature chápanou jako souhrn existujících
věcí a nature jako aktivní silou.13 Slovník prozrazuje jisté váhání, neboť v něm stále
přetrvává teleologický význam směřování každé věci k jejímu cíli, jenž se neomezuje
pouze na člověka a úkoly vyplývající z jeho rozumové přirozenosti; zároveň je zde již
přítomný význam, podle něhož nature zahrnuje celek smysly vnímatelných věcí
sledujících fyzikální zákony. Pojem nature tak od 17. století zahrnuje tři velké a do velké
míry autonomní významové celky: morální, vědecký a estetický.14 Musíme mít však stále
na paměti, že toto dělení je do jisté míry umělé (francouzština si dodnes vystačí s jedním
výrazem) a rozhodně historicky podmíněné.15

jednat v souladu s povahou (přirozeností) věcí, v souladu s tím, co je dobré (případně spravedlivé či
krásné), přičemž člověk musí mít na zřeteli cíl svého konání.
Druhý hlavní význam zahrnuje ve slovníku tři definice, které mají významné styčné body. Podle první z nich
představuje nature: „celek věcí, které existují podle určitého řádu, nebo které se dějí podle určitých
zákonů, souhrn všeho existujícího“; dále: „vše, co ve světě existuje spontánně, bez přičinění člověka“,
a konečně: „souhrn zrakem vnímatelných věcí, jakožto prostředí, v němž člověk žije.“ Pro tyto významy
slovník nabízí synonyma „svět“, „vesmír“, případně „prostředí“ (pro třetí uvedený význam). Zákony, které
příroda (jak zde zní asi nejlepší překlad) následuje, jsou zákony fyzikální, označované v 17. století za zákony
mechaniky. Posledním označením je „model, který ve své tvorbě následuje či reprodukuje umění“, tento
význam se objevuje ve výrazech „malovat, kreslit podle přírody“. V této souvislosti slovník zmiňuje
francouzský výraz nature morte, tedy zátiší. Na závěr je uvedeno sousloví en nature ve smyslu platit
v naturáliích, bez zprostředkování penězi.
Stranou jsme ponechali význam la nature de quelquechose, tedy přirozenost, povaha něčeho, ve slovníku
definovanou jako „souhrn vrozených vlastností (tělesných či morálních), které jsou vlastní určitému druhu,
především lidskému druhu“. V 18. století (v menší míře dodnes) se zároveň výraz nature ve smyslu
„povahy“, „podstaty“ připojuje ke všem věcem, i abstraktním pojmům; můžeme stejně tak mluvit
o povaze koně (la nature d’un cheval) jako o povaze či podstatě despotismu (la nature du despotisme);
definice nature ve smyslu souhrnu vlastností, které vymezují určité jsoucno, je ve slovníku taktéž uvedena.
J. Rey‐Debove, A. Rey (vyd.), Le Nouveau Petit Robert, Le Robert, Paris 2004, heslo „nature“, str. 1711‐
1712.
13
Kromě první definice „celek světa, všechny stvořené věci“, odlišuje slovník tyto významy: „univerzální
duch, který je přítomen v každé stvořené věci a skrze který mají všechny tyto věci svůj počátek, průběh
a završení“; „vnitřní princip činnosti každé věci“; „pohyb, kterým je každý člověk veden k věcem, které
mohou přispět k jeho zachování“; „tělesná konstituce, temperament“; „určité upořádání duše“. Poslední,
sedmý význam je teologický, jedná se o protiklad přirozeného stavu člověka ke stavu milosti. J. Ehrard,
L’idée de nature en France dans la première moitié du XVIIIe siècle, Albin Michel, Paris 1994, str. 16.
14
Tento význam necháváme v naší práci stranou, důvody uvádíme v další části textu.
15
Čeština sice rozlišuje pojmy „příroda“ a „přirozenost“, jejich slovníkové definice však prozrazují určité
vzájemné prolínaní, a dokonce původní jednotu. Pojem „příroda“ má ve slovníku čtyři významy; prvním je
„souhrn skutečností, které nevznikly úmyslnou činností lidskou“, zde jsou uvedeny pojmy „zákony
přírody“, „živá a neživá příroda“. Druhý význam je: „volná krajina mimo lidská sídliště s rostlinstvem
a živočišstvem“. Třetí význam označuje přechod k pojmu „přirozenost“: „souhrn vrozených vlastností,
přirozená povaha“, zastarale poté „přirozený ráz, přirozenost“. Posledním významem je stejně jako
ve francouzštině, „kreslit, malovat podle přírody“. „Přirozenost“ je definována jako „základní
charakteristické rysy, podstata“; dále „nehledanost, nestrojenost, nelíčenost“, a konečně „vlastnost toho,
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Stačí letmý pohled do řeckého nebo latinského slovníku, aby nám bylo zřejmé, že
pojem fysis, natura zahrnoval celou škálu významů již v antice.16 Přesto po dlouhou dobu
existovala mezi jednotlivými významy zřetelná souvislost, a dokonce i určitá jednota.
Tato komplexní jednota, v níž byl pojem fysis chápán v řeckém myšlení, přetrvala
s určitými změnami v následujících staletích.17 K radikálně novému náhledu na přírodu
(a tedy i na lidskou přirozenost) a s tím souvisejícím odmítnutím dosavadního chápání
dochází až v 17. století v souvislosti s tzv. vědeckou revolucí. Autoři tohoto obratu
(Bacon, Galileo, Kepler, Descartes a další) jednotu přírody a přirozenosti definitivně
rozbíjejí, když bohyni‐přírodu redukují na pouhý soubor fyzikálních zákonů. Hlavní boj je
přitom veden proti Aristotelovi, respektive proti v té době stále dominující teleologické
koncepci přírody, oddělení kosmických sfér a aristotelskému chápání pohybu.18
Počátek vědecké revoluce je spojen se jménem Galileiho (1564‐1642) a jeho
dílem Dialog o dvou hlavních systémech světa.19 Ve své knize Galileo útočí
na aristotelské dělení kosmu na supralunární a sublunární sféru, které právě jeho
pozorování učinilo neudržitelným. Podle Galilea máme studovat jevy nebeské stejně tak,
jako zkoumáme jevy zde na zemi, astronomie a fyzika jsou totiž jednou a touž vědou.
Obě sféry jsou předmětem změny a úpadku, neexistuje oblast dokonalého pohybu, která
by nepodléhala zániku: povrch Měsíce je nepravidelný, na Slunci jsou vidět skvrny, je

co není vytvořeno uměle“. Čtvrtý, zaniklý význam, je potom „příroda“. B. Havránek a kol., Slovník
spisovného jazyka českého, IV, P‐Q, Academia, Praha 1989, str. 652 a str. 654.
16
Pojem fysis označuje v řečtině původně akt zrození, růstu. Fysis pak znamená například „příroda“
ve smyslu tvořivé síly, příčiny bytí, ale též řádu světa, dále „přirozenost“, „povaha“ či „podstata“ věcí; fysis
však též může označovat „reprodukční orgány“, tento význam nalezneme i ve staré francouzštině.
Připomínat nemusíme protiklad fysis a nomos. V latině je slovo natura odvozeno od natus, tj. zrozený,
které je příčestím minulým od slovesa nasci.
17
Podrobněji se vývojem pojmu nature zabývá ve své knize Robert Lenoble: R. Lenoble, Histoire de l’idée
de nature, Albin Michel, Paris 1969.
18
Aristotelova koncepce fysis je teleologická, fysis je principem (arché) určité věci, příčinou jejího pohybu
i jejím účelem, tedy završením. S pojetím přírody úzce souvisí definice pohybu, která je mnohem širší než
pojetí moderní. Aristotelés rozlišuje čtyři druhy pohybu: změnu kvalitativní, tedy přeměnu; dále změnu
kvantitativní, tj. zvětšování a zmenšování nebo růst a úbytek; poté vznik a zánik; a konečně místní změnu,
přemístění. Svět je podle Aristotela rozdělen na dvě oblasti, sféru nebeskou, v níž nedochází k úpadku
a zániku a kde dokonalá nebeská tělesa krouží věčným, nutným a neustálým pohybem; tímto světem se
zabývá astronomie; proti tomu svět pozemský je sférou vznikání a úpadku, v němž všechny bytosti
podléhají změně a zániku. Viz Aristotelés, Ph., 201a 10‐15.
19
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, 1632. Otřes tradiční koncepce světa způsobil již
Koperník (1473‐1543) svým dílem De revolutionibus orbium coelestium libri sex (1543), kde dokázal, že
Země není středem Vesmíru, ale spolu s ostatním planetami obíhá kolem Slunce. Koperníkův vesmír je
však stále hierarchicky uspořádaným konečným celkem se Sluncem ve svém středu. Na Koperníka pak
svými výpočty a pozorováními navázali právě Galilei a Kepler.
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dokonce možné, že hvězdy vznikají a zanikají.20 Druhá zásadní změna se týká rozdílu
mezi klidem a pohybem:21 Galileo dokazuje, že pohyb stejně jako klid záleží na vnějším
pozorovateli, nejedná se o procesy, ale o komplementární stavy. Pokud na těleso
nepůsobí jiné vnější síly, nepotřebuje pohyb ke svému trvání působení hybatele (tento
zákon je posléze Descartem a Newtonem formulován jako zákon setrvačnosti).22
Nový pohled na svět skrze zákony mechaniky je výrazně spjat se jménem Reného
Descarta (1596‐1650). Descartes chápe přírodu jako pouhý systém zákonů, které je
člověk schopen pozorovat, popsat a pochopit, příroda je strojem, k němuž člověk
přistupuje jako mechanik snažící se odhalit funkce jednotlivých soukolí. Vědu par
excellence představuje pro toto zkoumání matematika. Jakožto myslící substance se
podle Descarta člověk vyděluje ze systému světa, jehož atributy jsou redukovány
na hmotu, tedy na existenci věcí v prostoru. Descartes odmítá odlišení hmoty a prostoru,
prázdný prostor podle něj neexistuje; rozprostraněnost je přitom jedinou základní
vlastností těles. Všechny jevy ve světě podle Descarta můžeme vysvětlit pomocí zákonů
mechaniky. Descartes zřetelně odmítá jakýkoli finalismus:
A konečně nebudeme nikdy určovat žádné cíle, které si Bůh… stanovil při tvoření
světa. Nemůžeme si totiž osobovat účast na jeho záměrech. Ale považujíce ho
za účinnou příčinu všech věcí, uvidíme, co […] je třeba vyvodit z těch jeho atributů, jež
nám umožnil nějak poznat, o těch jeho účincích, které jsou zjevné našim smyslům.23

20

Sestrojení dalekohledu (1609) umožnilo totiž Galileimu ohromující objevy (skvrny na Slunci, Jupiterovy
měsíce, Saturnův prstenec), díky nimž je považován za zakladatele moderní astronomie.
21
Podle Aristotela má klid ontologickou prioritu před pohybem, klid je pro těleso přirozeným stavem,
každý pohyb je změnou vzhledem k tomuto přirozenému stavu, do něhož se těleso touží opět navrátit.
Každý pohyb má podle Aristotela svůj účel, kterým je naplnění sebe sama a navrácení se do klidové
polohy. Viz Aristotelés, Ph., 201b 15nn.
22
Moderní pojetí pohybu opomíjí všechny aristotelské druhy pohybu kromě změny místa. Například
Descartes definuje v Principech filosofie pohyb takto: „Pohyb však (a to místní, neboť žádný jiný mi ani
nepřišel na mysl; a ani si nemyslím, že je třeba si nějaký jiný ve světě vymýšlet), pohyb, pravím, v běžném
pojetí, není nic jiného, než činnost, kterou se nějaké těleso stěhuje z jednoho místa na jiné.“ R. Descartes,
Principy filosofie, část II, článek 24, Filosofia, Praha 1998, str. 107, přeložili T. Marvan a P. Glombíček.
23
R. Descartes, Principy filosofie, část I, článek 28, str. 35. V češtině je v souladu s latinskou verzí připojeno
po slově Bůh „nebo přirozenost“ [aut natura], jež ve francouzské verzi, kterou zde sledujeme, chybí.
Jak ukázal Georges Canguilhem, Descartovo přesvědčení, že se jeho filosofie obejde bez finalismu, je
mylné. Descartes je sice schopen vysvětlit fungování živého organismu po vzoru fungování stroje, pouze
pomocí zákonů mechaniky, jeho teorie ale nutně předpokládá jednak existenci všemocného Boha, který
tento dokonalý mechanismus vytvořil, jednak to, že takto složitý organismus je předem daný a je Bohem
uveden v život. Teleologie je tudíž celá soustředěna do výchozího bodu Descartovy filosofie, do okamžiku,
kdy je živý „stroj“ uveden v pohyb. G. Canguilhem, Connaissance de la vie, Vrin, Paris 2006, kapitola II.
„Machine et organisme“.
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Vědcem, který završil a zároveň i překonal nové pojetí světa a přírodních věd, byl Isaac
Newton (1642‐1727). Newtonovo hlavní dílo, roku 1687 vydané Matematické principy
přírodních věd (Philosophiae naturalis principia mathematica), již svým názvem navazují
a zároveň se vymezují vůči Descartovým Principům filosofie. Newtonova fyzika odmítá
kartesiánské ztotožnění prostoru a hmoty, Newton přichází s pojmy absolutního času,
absolutního prostoru a postuluje existenci vzduchoprázdna (plný prostor by kladl pohybu
tak velkou překážku, že by pohyb musel již dávno ustat). Základními vlastnostmi látek
jsou podle Newtona rozlehlost, tvrdost, neproniknutelnost, mobilita a setrvačnost.
Přitažlivost, která je dnes nejvíce spojena s jeho jménem, anglický matematik
neoznačuje za vlastnost látky. Newton odmítá, že by mechanika mohla postačit
k vysvětlení všech pohybů ve světě, existence gravitace je zřejmá, Newton umí vypočítat
její velikost, odmítá se však vyjadřovat o její podstatě, kterou nezná (a která podle něj
má svůj zdroj v Bohu). Jeho přírodní filosofie je vědou matematickou, jež nezkoumá
příčiny fyzikálních jevů, ale vysvětluje jejich fungování a přitom odmítá jakékoli úvahy
nepodložené výpočty: „Já si nevymýšlím hypotézy (hypotheses non fingo). […] V této
filosofii vyvozujeme z jevů jednotlivé propozice a potom z nich pomocí indukce činíme
obecná tvrzení. […] Nám stačí, že gravitace reálně existuje a že působí podle zákonů,
které jsme vysvětlili, a že svrchovaně stačí k vysvětlení všech pohybů nebeských těles
i našeho moře.“24 S Newtonem získává vesmír definitivně svou jednolitou povahu, pád
těles i pohyb planet je totiž možné vysvětlit na základě jedné vědecké teorie a shodných
výpočtů. Je třeba dodat, že fyzika je podle Newtona nedílně spjata s teologií, možnost
vysvětlení přírodních jevů pomocí matematiky podle něj ukazuje na dokonalost Božího
stvoření. Podle Newtona je Bůh skutečným Pánem a vládcem světa, jeho role je
mnohem významnější než u Descarta, který, jak v nadsázce uvádí Pascal, omezil úlohu
Boha na první „cvrnknutí“.
I podle Leibnize (1646‐1716) dokládá platnost matematických principů
a fyzikálních zákonů Boží velikost, německý filosof se ale domnívá, že není možné se při
vysvětlení našeho světa obejít bez finálních příčin, jak se o to pokoušel Descartes. Řád

24

I. Newton, Mathematical principles of natural philosophy, translated into English by Andrew Mote in
1792, Berkeley, Cal. 1946, str. 546. Citováno podle A. Koyré, Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru,
Vyšehrad, Praha 2004, str. 177.
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a jednoduchost principů podle něj dokazuje Boží záměry, pouze spojením účinných
a finálních příčin je možné myslet jednotu světa. Toto znovuzavedení teleologie do
přírodní filosofie však nepřežilo polovinu 18. století. V Encyklopedii d’Alembert
vysvětluje, že vědecké koncepty nepotřebují ke svému ospravedlnění metafyzické
základy. Samotný fakt jejich platnosti, tedy to, že je možné s nimi pracovat, tyto
koncepty legitimizuje. Debata mezi mechanicismem a finalismem je tak v polovině
18. století považována za překonanou.
Alexandre Koyré vystihuje změny, ke kterým vedlo nové chápání světa v důsledku
vědecké revoluce 17. století, pomocí dvou pojmů: destrukce kosmu a geometrizace
vesmíru.25 Místo hierarchicky uspořádaného konečného řádu vesmíru stojí lidé najednou
tváří v tvář nekonečnému prostoru ovládanému neměnnými pravidly matematiky.
Důsledkem vědecké revoluce je podle Koyrého nejen definitivní odmítnutí aristotelského
pojetí světa jako dvou oddělených sfér s příslušnými zákonitostmi, ale též zbavení
vědecky chápaného světa jakýchkoli teleologických či hodnotových koncepcí. Příroda již
není totéž co přirozenost. Právě na příkladu změněného porozumění tomuto pojmu
vysvětluje vědeckou revoluci Lenoble: „…přichází okamžik, kdy Příroda během několika
málo let sestoupí ze svého postavení Bohyně universa, aby se v do té doby nevídané
nepřízni stala strojem.“26
Změněného chápání přírody jsou si dobře vědomi již samotní aktéři tohoto přerodu.
Takto definuje ve svém pojednání Svět (Le Monde) pojem nature Descartes:
Vězte tedy předně, že Přírodou (la Nature) zde nerozumím jakousi Bohyni či nějaký
jiný druh smyšlené síly; že však používám toto slovo, abych jím označil samotnou
Hmotu (la Matière même), tak jak o ní uvažuji spolu se všemi kvalitami, které jsem jí
přisoudil, a pod tou podmínkou, že Bůh ji bude stále zachovávat stejným způsobem,
jakým ji stvořil. Neboť ze samotného faktu, že Bůh hmotu stále uchovává, je nutně
odvozeno, že existují rozličné změny v jejích částech, které, jak se mi zdá, nemohou
být správně připsány Božímu jednání, neboť to se nemění. Připisuji je tedy Přírodě;

25
26

A. Koyré, cit. dílo, str. 14.
R. Lenoble, Histoire de l’idée de nature, str. 310.
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a pravidla, podle nichž dochází k těmto změnám, nazývám zákony Přírody (les lois de
la Nature).27

Pojem „zákon Přírody“ neboli přirozený zákon spadá v antice do oblasti morální filosofie,
avšak zákony, o nichž je zde řeč, jsou samozřejmě zákony mechaniky. Stejné přesvědčení
vyjadřuje Newton v Předmluvě čtenářům (Praefactio ad lectorem) při vysvětlení síly
přitažlivosti:
Vskutku se zdá, že veškerá obtíž filosofie spočívá v nalezení sil, kterých používá příroda
skrze nám známé pohybové jevy, a v tom, že díky nim poté vysvětlíme jiné jevy […]
nevědomost ohledně těchto sil znemožnila do dnešní doby, aby se filosofové pokusili
úspěšně vysvětlit přírodu.28

Filosofie, jak ji chápe Newton, je přírodní filosofií, a vědou, která nám umožní nalézt
zákonitosti různých přírodních pohybů, je matematika.
Důsledkem tohoto kvasu 17. století pro následující století je již zmiňovaná
roztříštěnost významu pojmu nature, doprovázená základní dichotomií mezi vědecky
uchopitelnou přírodou a lidskou přirozeností, kterou se zabývá morální filosofie. Již jsme
naznačili, jak se tato rozdvojenost a mnohoznačnost projevuje na struktuře hesla nature
v Encyklopedii. Ve zpracování tohoto hesla jsou zřetelné dvě tendence: odmítnutí
aristotelské a tomistické teleologické koncepce přírody; pochopení přírody jako souboru
mechanických sil, a to i ve specifickém významu, který je zde zmíněn, kdy je příroda
v renesančním duchu opět nahlížena jako to pan, tedy jako duch pronikající veškerým
universem. Odmítnutí Aristotela je v Encyklopedii strohé, řecký filosof je obviněn
z nesrozumitelnosti: „Aristotelés definuje přírodu (la nature) jako principium et causa
motus et esus in quo est primo per se et non per accidens; to je tak temná definice, že

27

R. Descartes, Le Monde, in: Œuvres complètes, XI, AT, Vrin, Paris, 1996, str. 36‐37. Podobně v dopisu
Mersennovi ohledně Harveyho teorie krevního oběhu a svých vlastních spisů na toto téma Descartes
uvádí: „Místo, abych vysvětlil pouze jeden jev, rozhodl jsem se vysvětlit všechny jevy přírody (tous
les phénomènes de la nature), tj. veškerou fyziku.“ R. Descartes, Lettre à Mersenne, in: Œuvres complètes,
I, Correspondance, AT, Vrin, Paris 1996, str. 70.
28
Citujeme podle francouzského překladu: I. Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica,
Praefactio ad lectorem, 1687, in: A. Koyré, Etudes newtoniennes, Gallimard, Paris, 1968, str. 189‐190.
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navzdory všem komentářům ji nikdo z interpretů neučinil přístupnou porozumění.“29
O nic lépe není nahlížen ani Tomáš Akvinský, o jehož teleologické koncepci je řečeno, že
vzhledem k povaze věcí musí být chápána jako řetězení příčin a účinků. Nutnost
odmítnutí těchto dvou filosofů vyplývá z toho, jak je v hesle definováno působení
přírody:
Když mluvíme o působení přírody (l’action de la nature), nemáme již na mysli nic
jiného nežli vzájemné působení těles, v souladu se zákony pohybu stanovenými
Stvořitelem. V tom spočívá veškerý význam tohoto slova, jenž pouze stručným
způsobem vyjadřuje působení těles, které bychom možná lépe vyjádřili pojmem
mechanismus těles.30

Stejným způsobem je uvedeno heslo „přírodní zákony“: jedná se o všeobecná pravidla
definující pohyb a klid těles spolu s jejich vzájemným působením. Za základní tři axiomy
jsou považovány tři Newtonovy zákony dynamiky, tedy zákon setrvačnosti, zákon síly
a zákon akce a reakce. Obě tato slovníková hesla (nature, lois de nature) zcela opomíjejí
morální rozměr pojmu, který se objevuje až v heslech „přirozený stav“, „přirozené
právo“ a „přirozený zákon“ (loi naturelle). Zde je pojem nature spojen s racionální
povahou člověka, obě hesla jsou kompiláty tezí hlavních morálních filosofů a teoretiků
přirozeného práva té doby, především Pufendorfa (1632‐1694).31
Při interpretaci morální filosofie doby osvícenství jsme vystaveni určitému
paradoxu.32 Objevitelské cesty, které pokračují po celé 18. století (Cook, La Pérouse
a další), přinášejí Evropanům nové poznatky a představují jim do té doby netušenou
různost kultur, náboženství i způsobů života mnoha národů (nové vědomosti se netýkají
pouze zámořských civilizací, tedy především americké a pacifické, ale též Číny, Ruska,
Persie atd.). Navzdory této relativizaci evropských hodnot je osvícenství v Evropě dobou
jednoty „lidské přirozenosti“ chápané jako univerzální morální princip. Pufendorfovo
základní dílo, O přirozeném právu a právu národů (De jure naturae et gentium, 1672),
zdůrazňující tuto univerzalitu lidské přirozenosti, je v Barbeyrakově francouzském
29

L. de Jaucourt, heslo „Nature“, in: D. Diderot, J. Le Rond d’Alembert (vyd.), Encyclopédie
(http://portail.atilf.fr/cgi‐bin/getobject_?a.80:197./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE/).
30
Tamtéž.
31
Pufendorfově koncepci přirozeného zákona se podrobně věnujeme v druhé části disertace.
32
Viz J. Ehrard, cit. dílo, str. 252.
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překladu opětovně vydáváno po celé 18. století, velmi populární je též Pufendorfův spis
O povinnostech člověka a občana (De officio hominis et civis, 1673), který představuje
stručné shrnutí jeho nauky.
Velmi schematicky můžeme říci, že morální filosofie 18. století reaguje na nové
pojetí přírody/přirozenosti dvojím způsobem. První možnou cestu otevírá právě
Pufendorf. Tento autor staví ostrou hranici mezi vědecké pojetí „přírody“, které zahrnuje
též studium tělesné konstituce člověka (v této oblasti se uplatňují fyzikální zákony),
a chápáním morálním. Tato distinkce je u Pufendorfa distinkcí ontologickou,33 navazující
na Descartovu dichotomii substance rozprostraněné a myslící. Morální podstata člověka
není odvoditelná z jeho tělesných charakteristik, je definována pomocí dvou rysů: člověk
je bytost rozumná a přirozeně společenská. Přirozené právo i přirozené náboženství je
založeno na podstatě člověka jako myslící bytosti, která podléhá přirozeným zákonům, tj.
morálním zákonům stanoveným Bohem. Přirozený zákon je normou platnou vždy
a všude, pozitivní zákony, které jsou v rozporu s touto normou, pozbývají platnosti.
Člověk je schopen nahlédnout tyto přirozené zákony díky svému rozumu. Pufendorf
vysvětluje tuto distinkci na základě rozlišení mezi „jsoucny tělesnými“ (les Êtres
physiques) a „jsoucny morálními“ (les Êtres moraux).34 Původcem „morálních jsoucen“ je
Bůh (v případě přirozených zákonů) nebo člověk (který je autorem pozitivních zákonů).
Dvojí pojetí pojmu nature vysvětluje Pufendorf takto:
Toto tedy nazýváme jsoucny tělesnými či přírodními; neboť pojmem příroda (natura)
nerozumíme pouze samotný souhrn všech stvořených věcí, ale též jejich modifikace
a jejich zvláštní úkony, které vytvářejí tu nekonečnou rozmanitost pohybů, již vnášejí
do všech věcí ve světě neklid a ruch. […] Avšak člověk, kromě skvělé dispozice svého
těla, má též podíl na duši, osvícené vynikajícím světlem [rozumu], díky němuž si může
utvořit správné představy o předmětech, které se mu představují, srovnávat je mezi

33

Viz C. Larrère, heslo „nature“, in: M. Delon (vyd.), Dictionnaire européen des Lumières, str. 884.
Pufendorfova definice morálních jsoucen je následující: „Toto je tedy, dle mého názoru, nejpřesnější
možná definice morálních jsoucen. Jsou to tedy určité mody, které inteligentní bytosti připojují k přírodním
věcem a k fyzikálním pohybům, s cílem řídit a omezit svobodu volních aktů člověka a vnést do lidského
života určitý řád, určitý soulad a určitou krásu.“ S. von Pufendorf, Droit de la nature et des gens,
Amsterdam 1712, kniha I, kapitola I, § 3, str. 3.

34
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sebou, získávat známé principy z neznámých pravd, a správně usuzovat o souladu věcí
mezi sebou navzájem.35

V oblasti přírodní filosofie Pufendorf neodmítá nové vědecké poznatky; existence
člověka jako inteligentní bytosti však předpokládá určitý soubor univerzálních pravidel,
kterými se má člověk řídit (přirozené zákony), jež zahrnují pojem spravedlnosti
a předcházejí všem pozitivním zákonům.
Jinou cestu volí Rousseau. Člověk je podle Rousseaua v přirozeném stavu dobrý,
avšak tato jeho „dobrota“ označuje pouze schopnost divocha přežít. Soucit, který lidé
sdílejí spolu se zvířaty, je výrazem instinktu, nezakládá jakýkoli závazek; člověk je
v přirozeném stavu animální bytostí, která postrádá morální usuzování a nechápe pojmy
dobra či spravedlnosti. Distinkce mezi oblastí morálky a oblastí tělesnou podle
Rousseaua neleží v rozlišení mezi přírodou a přirozeností, a tedy v rámci konceptu
nature. Rousseau tuto distinkci vztahuje na lidskou schopnost se zdokonalovat, vyjít
z přírody a smlouvou ustavit společnost. Tento odchod z přírody je konečný, zakládá
lidské dějiny a teprve až v tomto okamžiku můžeme definovat pojmy jako je
spravedlnost nebo právo. Pojem nature je morálně neutrální:
Zdálo by se zpočátku, že lidé v tomto stavu [přirozeném] neměli mezi sebou žádný
druh morálních vztahů, ani žádné uznané povinnosti, a proto nemohli být ani dobří,
ani zlí, neměli nectnosti ani ctnosti, leda, když ta slova chápeme ve smyslu fyzickém
a nazýváme nectností u jedince ty vlastnosti, které mohou uškodit jeho zachování,
a ctností ty, které mu prospívají. V tom případě bychom nazvali nejctnostnějším toho,
kdo by nejméně odporoval prostým impulsům přírody.36

Morální filosofie 18. století tedy bere v úvahu nové „mechanistické“ pojetí přírody,
nevzdává se však etického rozměru téhož výrazu. Pouze tuto moralitu a účelnost, která

35

S. von Pufendorf, cit. dílo, I, I, § 2, str. 2. Též: „Co se pak týče Horatiova výroku, totiž že příroda sama
o sobě není schopna odlišit, co je spravedlivé od toho, co není spravedlivé, tak s tím souhlasím, pokud
přírodou rozumíme princip společný lidem a zvířatům, který umožňuje samotným zvířatům pomocí jejich
smyslů rozpoznat, co prospívá či škodí jejich tělům, aniž by jim však poskytoval jakoukoli znalost toho, co
je čestné a co nečestné. Pokud však přírodu chápeme jako inteligentní a rozumový princip, je toto tvrzení
chybné.“ S. von Pufendorf, cit. dílo, II, III, § 11, str. 187.
36
J.‐J. Rousseau, Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi, in: Rozpravy, Svoboda, Praha 1989,
str. 103, přeložila E. Blažková.
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je v pojmu nadále obsažena, omezuje na člověka jakožto myslící a společenskou bytost.
Spolu s dichotomií mezi „přírodou“ a „přirozeností“ proniká pojem „přirozenosti“ do
dalších konceptů morální filosofie, například do výrazů „přirozené náboženství“,
„přirozené právo“ atd. Ve druhé polovině století pak Rousseau přichází s radikálním
řešením, které zbavuje termín nature jakékoli normativity. Ta je samozřejmě nadále
spjata s člověkem, podle Rousseaua však nikoli s jeho „přirozeností“, ale s jeho
jedinečnou schopností „přírodu“ opustit.

*

Radikální proměna, již doznal pojem nature během jediného století nejen v přírodní, ale
rovněž v morální filosofii, je patrná i v Montesquieuově díle. Montesquieu, který žil
v letech 1689 až 1755, vydal své stěžejní dílo, O duchu zákonů, roku 1748; období jeho
tvorby tak časově spadá mezi Pufendorfa a Rousseaua. Sám Montesquieu v Předmluvě
k Duchu zákonů uvádí, že na knize pracoval dvacet let, dobu jeho intelektuálního zrání
tak můžeme velmi zhruba situovat mezi léta 1710‐1730.37 Tato léta jsou v oblasti
přírodních věd ve Francii dobou boje za přijetí Newtonovy fyziky, v morální filosofii stále
převládá vliv teoretiků přirozeného práva (Grotius, Pufendorf), významný je však také
skeptický libertinský proud spjatý se jménem Pierra Bayla, stále přítomná je postava
Hobbese.38
Montesquieu zároveň nebyl pouze politickým myslitelem, ale též amatérským
přírodovědcem. V letech 1716 až 1732 byl totiž aktivním členem akademie v Bordeaux,
kde se věnoval především přírodovědným výzkumům, během těchto let pronesl na půdě
akademie několik zpráv a přednášek na čistě vědecká témata (Přednáška o příčině
ozvěny, Přednáška o činnosti ledvinových žláz, Esej o přírodovědných pozorováních atd.),
v nichž sám sebe označuje za následovníka Descarta a stoupence jeho mechanistického
pojetí přírody. Otázka po tom, jak ve svém díle chápe pojem přírody/přirozenosti, tak
není zajímavá pouze s ohledem na dobu, v níž Montesquieu žil. Zájem o přírodní vědy,
který nemůžeme omezit pouze na dobu jeho mládí, jak o tom svědčí čtrnáctá kniha
37

Roku 1708 je Montesquieu jmenován advokátem soudního dvora v Bordeaux, roku 1731 se po třech
letech vrací z cest po Evropě zpět do Francie.
38
Srovnání Montesquieua a Hobbese věnujeme v práci celou kapitolu, proto v úvodu Hobbesovu koncepci
dále nerozvíjíme.
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Ducha zákonů, dokazuje důležitost porozumění Montesquieuova náhledu na přírodní
vědy a na pojem nature v jeho „vědeckém“ významu i pro správné uchopení autorovy
politické teorie. Použití pojmu nature v Duchu zákonů ve smyslu (lidské) přirozenosti
na úkor sousloví „přirozený zákon“ či „přirozené právo“ pak vysvětluje použití tohoto
pojmu v názvu celé disertace.
Rozebereme nyní podrobněji naše výhrady vůči dosavadním interpretacím, které
jsme zmínili v úvodu kapitoly. V oblasti politické teorie je debata o Montesquieuově
pojetí přirozenosti spojena do velké míry s výklady, které v linii Leo Strausse chápou
Montesquieua jako myslitele modernity. Jedná s především o Thomase Pangla a Pierra
Manenta. Podle Pangla jsou v Duchu zákonů představeny dva politické modely: antická
obec založená na ctnosti a anglické zřízení, jehož hnací silou je obchod. V antické
republice je svoboda uskutečněna jako podíl na veřejné moci, toto zřízení však spočívá
na stálém upřednostňování veřejného zájmu před zájmem soukromým, čímž se podle
Pangla protiví lidské přirozenosti, jak ji chápe Montesquieu. Autor Ducha zákonů se sice
na první pohled vymezuje vůči Hobbesovi a jeho pojetí člověka jako egoistické bytosti
hledající bezpečí, ve skutečnosti ale Hobbesovo pojetí lidské přirozenosti sleduje
(odmítnutí Hobbese je podle Pangla způsobeno opatrností, neboť anglický filosof je v té
době vnímán jako největší nepřítel morálky a náboženství). Lidé sice jsou podle
Montesquieua od přirozenosti společenští, avšak směřování k životu ve společnosti
u nich vyvěrá výlučně z pocitu strachu a z přání zajistit si bezpečí a pohodlí. Motiv po
spolčení je tedy u Montesquieua stejný jako u Hobbese: snaha uniknout smrti. Antické
zřízení svým zdůrazněním obecného zájmu potlačuje tuto přirozenou lidskou touhu,
podle Pangla Montesquieu ukazuje na ne‐přirozenost těchto zřízení a odsuzuje je do
minulosti. Řešením problému lidské přirozenosti je moderní anglické zřízení, které
naplňuje lidskou touhu po zajištěné existenci, svoboda je zde nahlížena jako pocit
bezpečí člověka a jeho majetku vůči druhým, především vůči zvůli vládnoucích.39 Lidská
přirozenost je zároveň velmi tvárná a podléhá vlivu vnějšího prostředí. Hlavním vnějším
faktorem je podnebí, které může dokonce i znemožnit uskutečnění svobodného
politického zřízení, jako tomu je v asijských státech. Lidská přirozenost je vždy do jisté

39

„Je velmi charakteristické, že ústava, která podle Montesquieua představuje racionální řešení problému
lidské přirozenosti, na sebe nebere podobu vymyšleného modelu. Místo toho Montesquieu líčí existující
anglické zřízení.“ T. Pangle, cit. dílo, str. 114.
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míry podnebím spoluutvářena; žádné politické zřízení tudíž nemůže spočívat na prostém
sledování lidské přirozenosti, naopak se má snažit podmínky přirozeného stavu
překonat. Koncept přirozenosti/přírody je tak u Montesquieua nahrazován konceptem
dějin.
Manent navazuje na Panglovu interpretaci, i podle něj je v Duchu zákonů anglické
zřízení představeno jako nejlepší možné. Montesquieu podle Manenta záměrně spojuje
antické a křesťanské pojetí ctnosti, aby mohl obojí zesměšnit a odmítnout, neboť
„musíme připustit, že milovat vášnivě pravidlo, které ubíjí, a právě proto, že ubíjí, je
opravdu proti přirozenosti, ať už přirozenost chápeme jakkoli.“40 V moderní době není
cílem zákona zdokonalovat lidskou přirozenost, ale pouze ji ochraňovat, neboť
přirozenost je chápána jako danost. Navíc přirozenost člověka je u Montesquieua podle
Manenta velmi umenšena, člověk je pouze souborem různých faktorů, které jej utvářejí,
přičemž nejsilnějším z těchto faktorů je podnebí; přirozenost jako určitou pevnou
hodnotu v Duchu zákonů nenalezneme.41 Podle Manenta člověk v Montesquieuvě pojetí
přírodu (přirozenost) opouští a zakládá svou existenci jako dějinnou. Ztělesněním
moderní doby je v politice anglické zřízení založené na obchodu (který je moderní
zkušeností par excellence). Anglická ústava nemůže být považována za nejlepší zřízení
zcela, neboť moderní doba odmítá možnost existence nejlepšího zřízení, je však
rozhodně ústavou nejsvobodnější.
Na toto pojetí, které staví ostrý předěl mezi autory moderní a „klasické“ (tedy
antické a středověké) a které řadí Montesquieua mezi stoupence modernity, reaguje
ve svém článku Bernard Manin.42 Podle Manina Montesquieu nepředkládá žádné zřízení
jako úplné řešení problému lidské přirozenosti (ať je tato přirozenost jakákoli): ctnost
antických obcí je pro nás do jisté míry ne‐lidská, čest moderních monarchií je falešnou
ctností spočívající na přetvářce, zatímco obchod, který je hnací silou anglického zřízení,
ničí velkorysost a učí kupčení se všemi ctnostmi. Jestliže však neexistuje žádné zřízení,
které by bylo nejlepší, Montesquieu představuje rozhodně jedno zřízení jako nejhorší,
neboť pošlapává lidskou přirozenost a přináší život ve strachu. Je jím despotismus, jehož
odsouzení chápe mnoho interpretů jako jedno z hlavních témat Montesquieuovy
40

P. Manent, cit. dílo, str. 39.
„Ostatně je snad takový člověk něčím jiným nežli množinou determinací?“ P. Manent, cit. dílo, str. 111.
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B. Manin, „Montesquieu et la politique moderne“, in: C. Spector, T. Hoquet (vyd.), Lectures de l’Esprit
des lois, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux 2004, str. 171‐230.
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politické filosofie; je přitom charakteristické, že Pangle i Manent otázku despotismu
opomíjejí. Problematika plurality dober se promítá i do Montesquieuovy typologie
zřízení. Jak ukázala Catherine Larrèreová, v Duchu zákonů jsou představeny
ve skutečnosti dvě typologie, které na sebe navazují.43 První klasifikace (EL II, 1), kterou
je známé dělení na republiku, monarchii a despocii, není normativní, jejím kritériem je
schopnost zřízení se uchovat. Druhá klasifikace, která v knize postupně získává navrch,
rozlišuje mezi státy uměřenými a despociemi. Bod obratu ke druhé typologii představuje
jedenáctá kapitola páté knihy, nazvaná O výtečnosti monarchické vlády, kde
Montesquieu poprvé zdůrazňuje blízkost monarchické a demokratické vlády v protikladu
k despocii. Tento obrat je dovršen v úvodu jedenácté knihy, kde autor ve stručné
formulaci shrnuje rozdíl mezi vládami uměřenými a despotickými. Kritériem tohoto
dělení je zákonnost vlády: „Ve státě, tj. ve společnosti, kde jsou zákony…“44 Z tohoto
hlediska je despocie ne‐politická a neměla by být ani nazvána státem.
Právě důraz na pluralitu možných řešení a na uměřenost jakožto umění střední
cesty vedou Manina k tomu, že odmítá dělení na klasické a moderní myslitele jako příliš
schematické. Montesquieu je podle něj moderním myslitelem svým přesvědčením, že
pluralita dober, a tudíž nemožnost pevně určit jedno správné řešení, vyplývá z faktu
svobody, který dodává lidskému životu základní neurčenost. Zároveň styčné body mezi
Aristotelem a Montesquieum vedou Manina k tomu, že přichází s novým kritériem,
kterým je pluralita politických zřízení představujících možná řešení politické existence
člověka: „Štěpná linie zde není mezi mysliteli klasickými a moderními, ale mezi
politickými teoriemi plurality, které ponechávají místo neurčitosti [neurčenosti] (jakýkoli
je její původ) a teoriemi unitárními, které se od Platóna po Hobbese a Rousseaua snaží
určit universální (a tedy jediný) princip, který by založil jednotnou společnost.“45
Ve svém článku tak Manin relativizuje ostrý předěl mezi klasickými a antickými mysliteli
stanovený v duchu straussovské interpretace a poukazuje na rysy, které jsou společné
Montesquieuovi i klasickým politickým teoretikům.
Z hlediska výkladu lidské přirozenosti je pojetí Pangla a Manenta nedostatečné
ve dvou ohledech. Prvním je naprosté opomenutí Montesquieuových přírodovědných
43
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spisů, bez nichž je však nemožné správně pochopit teorii podnebí v Duchu zákonů. Oba
autoři přitom uvádějí, že podnebí v Montesquieuově pojetí zásadním způsobem formuje
lidskou přirozenost. Oba interpreti považují Montesquieua za moderního myslitele,
modernitu však omezují pouze na oblast politické teorie, přestože základem změněného
nazírání na svět byly změny v oblasti přírodní filosofie. Jak ale uvidíme, Montesquieu
nebyl pouhým svědkem této proměny, ale i jejím aktivním účastníkem a obhájcem.
Za druhé oba autoři přehlížejí klasické dědictví, které u Montesquieua nalezneme právě
v oblasti politické filosofie.46 Pangle i Manent brilantně analyzují Montesquieuovy úvahy
o Anglii a roli obchodu v moderní době, především v porovnání s antickým světem
strohé ctnosti, rozbor lidské přirozenosti v Duchu zákonů je však v jejich knihách
nepřesný a příliš schematický.
Blízkost mezi politickou naukou Aristotela a Montesquieua, na níž Manin zakládá
svou kritiku Panglova pojetí, neunikla většině komentátorů. Simone Goyard‐Fabreová
ve své knize rozšiřuje Aristotelův vliv na Montesquieua nad rámec politické filosofie.47
I podle této autorky zaujímá obhajoba svobody důležité místo v Montesquieuově
politické teorii, Montesquieu je však pro ni „klasickým“ myslitelem, následovníkem
Aristotela a obhájcem antického pojetí svobody. Podle Goyard‐Fabreové Montesquieu
stejně jako Aristotelés chápe politické společenství coby přirozený celek, jehož účelem je
nejvyšší dobro, a cílem lidské existence v obci nejlepší zřízení. Společenská přirozenost
člověka, kterou Montesquieu zmiňuje v první knize Ducha zákonů, je podle Goyard‐
Fabreové totožná s aristotelským pojetím člověka coby politického živočicha, jehož
účelem je život v obci. Zásadní místo v Montesquieuově politické teorii zaujímá
universální pojem zákonnosti. Zákonnost má dvě hlavní podoby, na straně jedné to jsou
„přírodní zákony“, vědecky objasňující jevy ve světě, na straně druhé „zákony pozitivní“,
které si ustavují sami lidé, aby s jejich pomocí mohli řídit společnost. Zákonnost je podle
Goyard‐Fabreové spojena s myšlenkou přirozenosti člověka a přirozenosti věcí, jež jsou
obě normativními a teleologickými koncepty. „Přirozenost věcí“ (la nature des choses) je
u Montesquieua metafyzickou ideou, jejímž zdrojem je Bůh jakožto princip všech věcí;
přirozenost věcí se ve světě projevuje skrze pravidla Prozřetelnosti. V tomto pojmu se
setkávají zákony přírodní se zákony pozitivními, přirozenost věcí je konečným kritériem,
46
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neboť je založena v samotné přírodě/přirozenosti. Základem přirozenosti člověka je
svoboda. Dějiny však přinášejí úpadek, lidé i věci se v čase vzdalují své přirozenosti, takže
je zapotřebí je k ní přivést pomocí pozitivních zákonů. Soulad s přirozeností věcí je
kritériem dobré vlády a zároveň účelem, k němuž má každá vláda směřovat. Goyard‐
Fabreová neváhá spojovat tuto finalitu obce, která je úkolem zákonodárce, s finalitou
kosmickou, pomocí níž řídí Bůh svět. Obě finality se setkávají právě v teleologicky
chápaném pojmu nature.
Interpretace Goyard‐Fabreové je problematická v mnoha ohledech, například
pojem Prozřetelnosti, který autorka spojuje s konceptem přirozenosti věcí, je
Montesquieuovi zcela cizí, podobně jako jakékoli metafyzické úvahy.48 Těžko přijatelné
je též přesvědčení, že Montesquieu v Aristotelově duchu směřuje k nalezení nejlepšího
zřízení. Interpretace, podle níž Montesquieu odmítá hledání nejlepšího zřízení a je
stoupencem myšlenky, že existuje větší množství dobrých ústav, stejně tak jako existují
vzhledem k faktu lidské svobody různé podoby šťastného života, je argumentačně
mnohem přesvědčivější; doložit ji můžeme samotným úvodem Ducha zákonů, kde
Montesquieu uvádí, co všechno je třeba brát v úvahu při snaze porozumět zákonům
určité země. Žádné zřízení není možné označit za absolutně nejlepší, neboť vždy je třeba
přihlížet ke konkrétní situaci. Lidský rozum je rozumem praktickým uplatňujícím se právě
při posuzování stávajících podmínek.49 Proti chápání pojmu nature, se kterým přichází
Goyard‐Fabreová, jsou možné tři základní výtky, kterým se budeme podrobněji věnovat
v druhé části práce: za prvé, přirozená touha člověka po společnosti, o níž Montesquieu
mluví v první knize Ducha zákonů, je velice vzdálená aristotelskému pojmu „politického
živočicha“, vychází ze stoické tradice a má velmi odlišné důsledky pro život člověka
ve společnosti. Za druhé, pojem „přirozenosti věcí“ není konečným normativním
kritériem ani metafyzickým pojmem (rozhodně se neprojevuje ve světě skrze pravidla
Prozřetelnosti). Tento koncept vyjadřuje souběh a soulad věcí či událostí směřujících
k určité praktice či jiné události, není přitom pouhým popisem skutečnosti, naznačuje též
vhodné řešení, takže v sobě spojuje rovinu deskriptivní a normativní.50 Ve všech
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případech navíc odkaz na „přirozenost/povahu věcí“ tuto věc neospravedlňuje: jak
uvidíme, otroctví může vycházet z přirozeností věcí, přesto zůstává v rozporu
s přirozeností jako takovou. Konečně za třetí, Goyard‐Fabreová používá pojem nature
v různých významech, aniž by mezi nimi rozlišovala, plynule přechází od „přírody“,
k významu lidské přirozenosti, což je vzhledem k bohatosti tohoto pojmu, jak jsme ji
načrtli v předchozí části úvodu, neudržitelné. Není možné chápat termín nature
v Montesquieouvě politické teorii jako teleologický pojem, aniž bychom vzali v úvahu
přírodovědné spisy, v nichž Montesquieu Aristotelovu teleologii odmítá. Kniha
Goyard‐Fabreové tedy mnoho světla do pochopení vztahu mezi jednotlivými významy
pojmu nature u Montesquieua nevnáší.
Přínosnějším výkladem Montesquieuvy teorie přirozeného práva je kniha Marka
Waddicora, která zasazuje Montesquieuovo politické myšlení do tradice teoretiků
přirozeného práva, především Grotia a Pufendorfa. Interpretaci této knihy se budeme
podrobněji věnovat v druhé části naší práce, již nyní však musíme upozornit na její
nedostatky. Hledání souvislosti mezi Montesquieuem a těmito mysliteli má vzhledem
k dobovému kontextu i ke tvrzení samotného Montesquieua své opodstatnění.51
Nedostatečnost tohoto přístupu je však zřejmá z prostého výčtu výskytů pojmu
„přirozené právo“ v Duchu zákonů. Sousloví „přirozené právo“ (le droit naturel)
se objevuje v celé knize pouze osmkrát, výraz „lidská přirozenost“ (la nature humaine)
potom třináctkrát (u Grotia i Pufendorfa tento počet vystačí stěží na jednu kapitolu).
Navíc v nejslavnějších citacích Ducha zákonů, v nichž Montesquieu odsuzuje praktiky
despotismu (mučení a kruté tresty, znásilnění studu, otroctví, polygamie) se objevuje
ve všech případech pojem „přirozenost“ (la nature) bez jakéhokoli přívlastku.52
Vzhledem k malé četnosti pojmu „přirozené právo“ je zjevné, že Montesquieu nepřichází
s vlastní systematickou teorií přirozeného práva a že tento koncept pro něj není
stěžejním.53 Výlučné použití pojmu „přirozenost“ při odsouzení despotických praktik nás
opravňuje k tomu, abychom svou pozornost soustředili přednostně na tento pojem.
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Vynikající studií, zahrnující všechny možné významy tohoto pojmu, je již
zmiňovaná disertace Jeana Ehrarda z roku 1963. Rozsáhlá publikace však zahrnuje celou
první polovinu 18. století ve Francii, takže Montesquieu je pouze jedním z mnoha
studovaných autorů. Navíc jemu věnované pasáže jsou rozděleny do různých kapitol, je
tedy obtížné uchopit tento pojem v Montesquieuově myšlení ve všech souvislostech.
Dělení Ehrardovy knihy do tří částí nám přesto může napomoci při strukturování naší
práce: v první části, pojmenované „Příroda a systém světa“ (nature et système
du monde), se pojednává o nature jakožto přírodě podléhající fyzikálním zákonům; druhá
část nese výmluvný název „lidská přirozenost a její zákony“ (la nature humaine et ses
lois), třetí potom „lidská přirozenost a ‘přirozenost věcí‘“ (nature humaine et „nature
des choses“).

*

Náčrt změny, jakou prošlo chápání přírody/přirozenosti v souvislosti s nástupem
novověké

vědy,

i nedostatečnost

dosavadních

interpretací

lidské

přirozenosti

v Montesquieuově myšlení ukázal, že je nutné pokusit se o nové uchopení pojmu nature
u tohoto myslitele, aniž bychom opomenuli komplexnost problematiky a soustředili se
pouze na jeho normativní stránku. Toto pochopení je hlavním předmětem předkládané
doktorské práce. Naším cílem je vymezit Montesquieuovo postavení v rámci politické
filosofie, tedy především vzhledem k otázce, do jaké míry je oprávněné považovat
Montesquieua za následovníka teoretiků přirozeného práva a v čem je jeho koncepce
přirozenosti specifická. Dříve než přistoupíme k tomuto zkoumání, je třeba osvětlit
Montesquieuovo pojetí nature jakožto přírody podléhající fyzikálním zákonům. Skrze
otázku vlivu podnebí na lidskou konstituci pak budeme zkoumat, jak vstupuje
mechanicky chápaná příroda do morální a politické filosofie.
Když Montesquieu v závěru první knihy Ducha zákonů předkládá výčet všech věcí,
k nimž je zapotřebí vztahovat pozitivní zákony, zmiňuje krom jiného též le physique
du pays (přírodní povahu dané země).54 K tomuto zkoumání přechází ve čtrnácté knize
Ducha zákonů, ve které se zabývá vlivem podnebí na lidskou konstituci a potažmo
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na zákony země. Stěžejní druhá kapitola této knihy, v níž Montesquieu podrobně
vysvětluje vztah mezi tělesnými počitky a lidskými vášněmi, je přitom převzata
z nevydané Eseje o příčinách, které mohou ovlivňovat povahy a charaktery (Essai sur
les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères). Tento spis je završením
Montesquieuovy dráhy amatérského vědce, kdy se Montesquieu dle vlastních slov
považoval za „přísného kartesiána“ (un cartésien rigide). Lidské tělo je zde pro něj
podobně jako pro Descarta „strojem“ (la machine), lidské vášně jsou pak výslednicí
vnějších

faktorů

tělesné

povahy.

Montesquieuova

angažovanost

na akademii

v Bordeaux, jeho vědecké spisy i důležité místo, které v jeho politické teorii zaujímá
nauka o vlivu podnebí na člověka a potažmo na politická zřízení, ospravedlňuje nutnost
prozkoumání pojmu nature i ve významu, kterým se zabývá přírodní filosofie.
Stranou ponecháme v naší práci pouze význam estetický, pojem la belle nature.
Nejedná se o bezvýznamné opomenutí, neboť toto chápání pojmu nature je důležité pro
celé osvícenství.55 Sám Montesquieu se rozhodl pro Encyklopedii napsat právě heslo
„vkus“ (le goût) a odmítl pojmy politické teorie, o něž byl požádán (demokracie
a despotismus), s tím, že o tomto tématu řekl již vše.56 O výtvarné umění i architekturu
se Montesquieu zajímal od mládí, určující vliv na jeho estetické názory měla cesta po
Itálii v letech 1728‐1729. Předmětem našeho zájmu je však především politická teorie
tohoto autora; vzhledem k zaměření práce i k jejímu rozsahu tak Montesquieuovy
estetické názory ponecháme stranou.
V první části disertace se věnujeme Montesquieuovi jako přírodovědci; naším
cílem bude rozbor teorie podnebí a její zasazení do politického projektu Ducha zákonů.
Nejprve budeme zkoumat Montesquieuovu činnost v rámci akademie v Bordeaux, jeho
přírodovědné spisy a obecně vztah k různým vědám. Dále se v této kapitole budeme
věnovat jeho pojetí přírody spolu s postojem k Descartovi a Newtonovi. S tím souvisí též
otázka, jak se Montesquieu stavěl k vědeckým metodám a tehdy aktuální problematice
přesnosti měření. V druhé kapitole této části se zaměříme na problematiku lidského těla,
která je v jádru čtrnácté knihy Ducha zákonů. Budeme podrobně zkoumat
Montesquieuovo pojetí organismu jako stroje, jehož základní jednotkou je vlákno (la
fibre). Vyjasnění jeho pozic k základním fyziologickým problémům tehdejší doby
55
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(například svalový stah, trávení či rozmnožování) nám umožní určit místo Montesquieua
v rámci lékařských teorií přelomu 17. a 18. století a zkoumat blízkost jeho náhledu
s teoriemi italské mechanistické školy. Konečně ve třetí kapitole se skrze rozbor čtrnácté
knihy Ducha zákonů věnujeme otázce interakce lidského těla v prostředí. Navrátíme se
k Eseji o příčinách a k teoriím anglických lékařů té doby, které nám umožní poukázat
na souvztažnost mezi citlivostí morální a tělesnou, mezi vnějším prostředím, lidským
tělem a lidskými vášněmi.
V druhé části práce přejdeme ke zkoumání nature coby normativního pojmu,
tedy ke zkoumání lidské přirozenosti, přirozených zákonů a přirozeného práva. Cílem
této části bude vymezit Montesquieuovu pozici v rámci morální filosofie první poloviny
18. století na základě vztahu mezi normativně chápanou nature a nature jakožto
mechanicky pochopenou přírodou. Naše zkoumání soustředíme na tři problémy,
na nichž vysvětlíme Montesquieuovo pojetí přirozenosti člověka. Prvním bude otázka
společenské přirozenosti člověka (la sociabilité), která je jedním ze základních témat
morální filosofie doby osvícenství. Otevření společnosti směrem k veřejnému prostoru
můžeme dobře sledovat na rostoucí oblíbenosti salónů, klubů, zednářských lóží či
kaváren. Přesvědčení o společenské přirozenosti člověka bylo dobovými mysliteli
konceptuálně uchopeno v duchu stoické tradice, je proto nutné se tázat po stoickém
dědictví u Montesquieua a po specifičnosti jeho vymezení společenské povahy člověka.57
S touto otázkou souvisí též pojem spravedlnosti a její existence před pozitivními zákony.
V následující kapitole přejdeme ke dvěma bodům, které Montesquieu zařazuje
pod pojmy přirozené právo: otroctví a stud. Ospravedlnění otroctví bylo v 18. století
důležité z teoretického hlediska, ať již vzhledem k postulátu o přirozené rovnosti
a svobodě lidí, tak též vzhledem ke kritice aristotelské teorie o přirozených otrocích.
Otroctví je však jedním ze zásadních témat 18. století především jako existující praxe,
masivně rozšířená díky kvetoucímu obchodu s otroky v zámoří. Autoři 17. století tuto
skutečnost většinou opomíjejí a soustředí se na antické pojetí otroctví, avšak v 18. století
se objevují první hlasy protestující proti obchodu s lidmi. Jedním z těchto kritiků otroctví
je právě Montesquieu. Nás bude zajímat teoretické zdůvodnění jeho odmítnutí otroctví,
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Montesquieu se v mládí pokoušel napsat pojednání po vzoru Ciceronova De officiis, od svého plánu
nakonec upustil; ze zamýšleného pojednání se dochovaly fragmenty. Stoický vliv je patrný v některých
jeho Myšlenkách.
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které většina teoretiků přirozeného práva připouští. Na příkladu otroctví také vyjasníme
pojem „přirozenosti věcí“, používaný Montesquieuem při debatě o ospravedlnitelnosti
otroctví.
Druhým bodem této části bude pojem „stud“ (la pudeur), který je jedním
z důležitých konceptů Montesquieuovy morální filosofie. Stud stojí u ženy na úrovni
ochrany života, takže leží v jádru problematiky přirozeného práva. Jak však uvidíme,
u Montesquieua toto téma přesahuje a dotýká se obecného problému lidského soužití.
Pojem studu nás zároveň dovádí k otázce vztahu rozumu a vášní a k roli citové povahy
člověka. Stud je totiž vášní, která je vlastní inteligentním bytostem, zvířata stud
nepociťují. Touto otázkou se budeme zabývat v souvislosti s postojem Grotia
a Pufendorfa k tomuto tématu, neboť oba autoři se k němu ve svých pojednáních
vyjadřují. Na obou pojmech, studu i otroctví, budeme zkoumat vztah mezi normativně
chápanou přirozeností a přírodou jakožto vnějším prostředím, které s přirozeností
vstupuje do konfliktu. Předložené řešení nám umožní ukázat originalitu Montesquieuova
přístupu k lidské přirozenosti.
Samostatná kapitola bude věnována srovnání pojmu nature, tedy přirozenosti
i přírody, u Montesquieua a Hobbese. Na Hobbesovu politickou teorii, jež byla brzy po
svém vzniku a po následující desetiletí zatracována i obdivována, určitým způsobem
reagují všichni myslitelé zabývající se v 18. století politickou teorií. Viděli jsme, že Pangle
nalézá významné styčné body mezi pojetím přirozenosti člověka u těchto dvou autorů.
Sám Montesquieu byl po vydání Ducha zákonů obviněn církevními kruhy ze spinozismu,
což se rovnalo obvinění z hobbismu, tedy z bezbožnosti, nemorálnosti a z relativizace
všech hodnot. V Obraně Ducha zákonů se hájí tím, že cílem jeho knihy bylo naopak
vyvrácení Hobbesových názorů.58 Vzhledem k tomu, že Hobbes považoval sebe sama
za zakladatele politické vědy, kterou chtěl vystavět na pevných základech, tj.
na mechanistické filosofii, jíž byl horlivým stoupencem, je na místě postavit proti sobě
tyto dva autory. Soustředíme se přitom právě na odlišné pojetí vztahu vědy a morální
filosofie, s níž souvisí pojetí přírody a přirozenosti u obou autorů. Závěr této druhé části
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„Autorovým cílem bylo zaútočit na systém Hobbesův, strašlivý systém, podle něhož závisejí všechny
ctnosti a neřesti na zákonech, které si lidé stanovují, systém, který chce dokázat, že se všichni lidé rodí
ve stavu války a že prvním přirozeným zákonem je válka všech proti všem, čímž převrací, stejně jako
Spinoza, celé náboženství i veškerou morálku.“ Montesquieu, DEL, Première objection, réponse, in: Œuvres
complètes, II, vyd. R. Caillois, Gallimard, Paris 1951, str. 1123.
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by měl shrnout Montesquieuovo pojetí člověka jakožto bytosti rozumové a vášnivé
zároveň, vztah člověka k druhým lidem a meze lidského konání.
Závěrečná část disertace bude směřovat k nalezení jednoty mezi těmito dvěma
na první pohled jasně oddělenými částmi. Měla by odpovědět na otázku, jaké místo
zaujímá Montesquieuova politická teorie mezi jeho současníky. Již v tomto okamžiku je
zřejmé, že Montesquieu nesdílí Rousseauovo přesvědčení, podle něhož je nature
neutrálním pojmem. Přirozenost v normativním smyslu se objevuje na mnoha místech
Ducha zákonů. Zároveň je zde nature chápána též jako příroda. Odděluje Montesquieu
jako Pufendorf tyto dvě koncepce? Je pro něj tak jako pro jiné autory 18. století nature
roztříštěným pojmem, jehož jednotlivé významy spolu nesouvisejí? Nebo je možné
nalézt určité styčné body, díky nimž bude možné pojem nature chápat u Montesquieua
v určité jednotě?
Odpovědi na tyto otázky by neměly zajímat pouze úzký okruh znalců politického
myšlení 18. století. Vzhledem k překotnému rozvoji moderních civilizací je totiž dnes
zkoumání našeho vztahu k přírodě aktuálnější než kdy jindy. Evropská civilizace ve své
dnešní podobě je přitom přímým dědicem Evropy doby osvícenství, nejen z hlediska
konceptu přirozených práv, ale též co se týče našeho vztahu ke světu, jenž nás
obklopuje. I z tohoto hlediska je pro nás přínosné, abychom porozuměli a mohli použít
jako inspiraci myšlení autora, který patřil ke generaci, jež s určitým nadšením shlížela
na přírodu jako na stroj, aniž by však zcela zapomněla na dobu, kdy byl pojem nature
„přirozeně“ vnímán v jednotě.59
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Vlivem osvíceneckého přístupu k přírodě na naše současné pojetí přírody a její ochrany se zabývá
ve svých studiích například Philippe Descola: P. Descola, Par‐delà nature et culture, Gallimard, Paris 2005.
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A. Nature: člověk‐stroj
I. Montesquieu, přísný kartesián
I. 1. „Poddajnost“ jako konstitutivní rys lidské přirozenosti
V Předmluvě Ducha zákonů se Montesquieu obrací ke čtenáři, aby mu vysvětlil záměr
svého díla a poprosil jej o trpělivost a soustředěnost při četbě tak rozsáhlé knihy.
V závěru tohoto myšlenkově bohatého a téměř básnického textu Montesquieu
promlouvá obecně o člověku: „Člověk, ta poddajná bytost, jež se sklání ve společnosti
podle myšlenek a působení druhých, je stejně tak schopen poznat svou vlastní
přirozenost, pokud je mu ukázána, jako ztratit i samotné ponětí o ní, pokud je mu
odňata.“60 V této citaci se poprvé v Duchu zákonů objevuje pojem (lidská) přirozenost.
Primární charakteristikou člověka je zde jeho „poddajnost“; člověk je vůči své
přirozenosti schopen (rozumového) poznání, je však zároveň tak tvárný, že je možné,
aby svou přirozenost zcela ztratil. Abychom byli přesnější, Montesquieu uvádí, že je
možné, aby ztratil „i samotné ponětí (le sentiment) o ní“. Člověk tedy tuto přirozenost
pociťuje i v případě, kdy není schopen ji uchopit rozumem; ztráta tohoto citu značí
definitivní konec vědomí o vlastní přirozenosti jako takové.
Myšlenka, že lidská přirozenost je slabá a že podléhá mnoha vnějším okolnostem,
se objevuje i na jiných místech Ducha zákonů, například ve čtvrté kapitole dvanácté
knihy, kde se Montesquieu věnuje tématu výše trestů, která by měla být v poměru
k závažnosti spáchaných skutků. Zločiny zde rozděluje do čtyř tříd, jednou z nich jsou
zločiny proti náboženství. Urážka Boha podle Montesquieua není zločinem, který by
měla posuzovat veřejná moc, tato záležitost má být ponechána na vztahu mezi člověkem
a Bohem a nemá být předmětem trestu. Montesquieu svoje přesvědčení doprovází
slovy: „Zlo pochází z té myšlenky, že je třeba mstít Boha. Je však zapotřebí Boha nechat
uctívat, nikdy ne jej mstít. Neboť pokud bychom se řídili touto myšlenkou, kde by byl
konec lidskému utrpení? Pokud mají lidské zákony mstít nekonečnou bytost, budou se
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„L'homme, cet être flexible, se pliant dans la société aux pensées et aux impressions des autres, est
également capable de connaître sa propre nature lorsqu'on la lui montre, et d'en perdre jusqu'au
sentiment lorsqu'on la lui dérobe.“ Montesquieu, EL, Předmluva, str. 230.
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řídit její nekonečností a nikoli slabostmi, nevědomostmi a rozmary lidské přirozenosti.“61
Po této citaci následuje konkrétní příklad, kdy byl hrůzným činem umučen člověk
a zároveň znásilněna lidská přirozenost: Žid byl odsouzen za urážku Panny Marie ke
stažení z kůže. Trest se rozhodli místní šlechtici vykonat sami bez přispění popravčího,
což Montesquieu komentuje takto: „Dva maskovaní rytíři s nožem v ruce vystoupili
na popraviště a vyhnali z něj kata, aby mohli sami pomstít čest Panny Marie... Nemám
vůbec v úmyslu předjímat čtenářovy myšlenky.“62 Autor Ducha zákonů zde používá tzv.
aposiopesi,63 ke které se uchyluje jako k emotivnímu apelu v krajních případech
pošlapávání (lidské) přirozenosti.
Celá první kapitola úvodní knihy Ducha zákonů, kde je vymezeno postavení
člověka v rámci ostatních bytostí ve světě, směřuje k uchopení této tvárnosti a nestálosti
lidské povahy. Člověk je tu představen jako bytost spojující v sobě složku rozumovou
i citovou, lidé tedy zaujímají místo mezi zvířaty a ryze rozumovými bytostmi. Míra
nejistoty při následování přirozených zákonů je u nich největší; ve všech případech
sleduje přirozené zákony pouze Bůh a hmotný svět, z podstaty své přirozenosti se od
nich odchylují zvířata a bytosti řídící se pouze rozumem, ve středu nejistoty dlí člověk.
Lidé tedy sledují své přirozené zákony dokonce méně než zvířata.64 Ačkoli je člověk
vybaven rozumem, v lidských rozhodováních racionální úvaha často nepřevládá.
Na tomto místě je zajímavé připomenout pasáž z metaforického spisu Pravdivá
historie (Histoire véritable), jehož námětem je převtělování duše vypravěče do těl
rozličných zvířat i lidí; putování duše přitom nezávisí vždy pouze na předchozím životě
vypravěče, někdy je pouhou hříčkou osudu. Hrdinovo převtělení, kdy byl v předchozím
životě slonem a nyní se stává člověkem, je tu paradoxně nahlíženo jako sestup k nižší
formě; vypravěč tuto přeměnu komentuje takto: „Bylo by bývalo žádoucno, když jsem se
stal člověkem, abych měl tolik ctností jako tehdy, když jsem byl tak velkým zvířetem. Ale
nenašel jsem v sobě již ani týž duševní klid, ani onu svobodu usuzování, onu moudrost
a prozřetelnost, jakou jsem míval. Naopak, byl jsem pln vášní, rozmarů a nevčasných
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Montesquieu, EL XII, 4, str. 434.
Tamtéž.
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Řečnická figura, jedná se o nedokončenou výpověď, kdy mluvčí zamlčením části věty na tuto část strhne
pozornost posluchače. Použití této řečnické figury u Montesquieua viz H. Dohnálková, Montesquieu
a nejkrásnější monarchie, Filosofia, Praha 2006, str. 62.
64
Viz H. Dohnálková, cit. dílo, str. 53; B. Binoche, Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, PUF,
Paris 1998, str. 37.
62
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chyb.“65 Vztah mezi zvířaty a lidmi se zde převrací, slon disponuje moudrostí
a prozíravostí, kterou člověk zmítaný vášněmi postrádá.
Přesvědčení o nestálosti a „ohebnosti“, která je lidské přirozenosti vlastní, vede
Montesquieua dokonce k tvrzením, z nichž se zdá, že je možné návykem lidskou
přirozenost změnit.66 To by ovšem problematizovalo samotný tento pojem a rozhodně
by to zpochybňovalo tvrzení, že je lidská přirozenost konečným kritériem jednání.67
Z hlediska uvažování o politickém zřízení určité země a jejích zákonech je pak logickým
důsledkem tohoto přesvědčení nutnost zkoumat všechny faktory, které na obyvatele
dané země působí a které dohromady vytvářejí tzv. obecný duch národa (l’esprit général
de la nation).68 Vzhledem k tvárnosti lidské přirozenosti je také navýsost důležité, aby se
člověk nenechal ovládnout předsudky svého postavení či svého národa a aby navzdory
své přirozené slabosti používal rozum a nebyl pouze hříčkou svých vášní. Ve zmiňované
předmluvě Montesquieu uvádí boj proti předsudkům jako jeden z hlavních cílů svého
díla;69 uvidíme, že tento požadavek je obecný a týká se veškerého lidského zkoumání,
platí tedy i pro vědy přírodní. Montesquieu na tomto místě vyslovuje myšlenku
charakterizující celé 18. století, neboť osvícenství chápeme jako období boje proti
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Montesquieu, Pravdivá historie, Odeon, Praha 1983, str. 21, přeložil K. Šafář. Vztahem mezi lidmi
a zvířaty z hlediska přirozeného zákona a vášní se budeme zabývat podrobně v druhé části práce, nyní nám
jde pouze o to, abychom ukázali, že je důležité zkoumat, jak Montesquieu chápe úlohu přírodních věd
a jak nahlíží na fyziologii člověka.
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Když Montesquieu v Myšlenkách rozebírá nařízení germánských zákonů, uvádí: „Tento alemanský zákon
je velmi lidský. V případě, že se svobodná alemanská dívka provdá za otroka náležejícího církvi, a pokud
pociťuje odpor k otrockému životu, zákon umožňuje, aby od svého muže odešla. Pokud však po tři roky
snáší svůj úděl bez protestu, ona i její děti se stávají otroky. Zákon těchto národů považoval svobodu
za stejně tak přirozenou věc jako manželství. Pouto přirozenosti/přírody (la nature) bylo silnější než pouto
vůle, které se stalo poutem přirozenosti pouze touto vůlí. […] Svobodná žena, která snášela porobu po
dobu tří let, souhlasila s tím, aby byla její duše tak dlouhý čas ubíjena, a ani v jednom okamžiku nepojala
velkorysé myšlenky, tato žena se stala nehodnou svobody.“ Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka
1826, str. 566.
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Jedná se o jeden z nejproblematičtějších bodů, ke kterému nás zkoumání lidské přirozenosti
u Montesquieua dovádí. Více se mu budeme věnovat v druhé části práce.
68
„Různé věci vládnou lidem: podnebí, náboženství, zákony, zásady vlády, příklady minulých činů, mravy,
způsoby; z nich se utváří všeobecný duch, který je jejich výsledkem. V té míře, v jaké u každého národa
působí větší silou jedna z těchto příčin, do té míry jí ostatní příčiny ustoupí. Příroda a podnebí téměř jako
jediné ovládají divochy; způsoby vládnou Číňanům; zákony tyranizují Japonsko; mravy udávaly kdysi tón
v Lakedaimonu; zásady vlády a staré mravy jej udávaly v Římě.“ Montesquieu, EL XIX, 4, str. 558.
69
„Považoval bych se za nejšťastnějšího ze smrtelníků, pokud by bylo v mých silách, aby se lidé vyléčili ze
svých předsudků.“ Montesquieu, EL, Předmluva, str. 230.
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různým formám poručnictví ve jménu rozumu, který by měl každý člověk kriticky
používat, aniž by se spoléhal na stávající autority.70
Vzhledem k povaze lidské přirozenosti je tudíž zřejmé, že pozitivní zákony musejí
brát v úvahu specifické podmínky daného státu a jeho obyvatel, jak o tom Montesquieu
hovoří v závěru první knihy, kdy definuje pojem „duch zákonů“. V úvodu práce jsme
uvedli, že v tomto výčtu nalezneme přírodní podmínky určité země; doslovná citace této
pasáže zní takto: „Musejí se [zákony] vztahovat k přírodní povaze země; k ledovému,
horkému či mírnému podnebí; ke kvalitě půdy, k poloze území a jeho velikosti…“71
Těmto tématům se věnuje třetí část Ducha zákonů, která se skládá ze čtyř knih
o podnebí,72 z knihy o povaze půdy a povrchu země (la nature du terrain) a ze závěrečné
knihy, nazvané „O zákonech ve vztahu k principům, které utvářejí všeobecný duch,
mravy a způsoby určitého národa“. V této třetí části také nalezneme slavné citace, že
„příroda a podnebí téměř jako jediné ovládají divochy“ a že „nadvláda podnebí je první
ze všech vlád“.73
Snad všichni interpreti jsou zajedno ohledně důležitosti teorie podnebí pro
pochopení Montesquieuova politického projektu v Duchu zákonů. Ne všichni jsou však
ve svém postupu důslední; jak jsme uvedli v úvodu disertace, Pangle se domnívá, že
podnebí podle Montesquieua znemožňuje, aby se v určitých zemích udrželo uměřené
zřízení ochraňující svobodu svých občanů, do podrobnějšího rozboru toho, jak podnebí
působí na lidské tělo a potažmo na vášně, se však Pangle nepouští. Bez přesné analýzy
vlivu různých teplot a vlhkosti vzduchu na lidské tělo je však takové tvrzení
nedostatečné. Člověk je bytost založená do velké míry na citech a vášních, a právě
na tuto stránku lidské přirozenosti působí různé vnější faktory, z nichž nejdůležitějším,
nikoli však jediným, je podnebí. Až poté, co zasadíme Montesquieuovy úvahy do
patřičného kontextu a pochopíme jejich přesný význam, jsme schopni uvažovat o tom,
zda může uměřené zřízení skutečně přetrvat pouze ve státech s mírným podnebím.
Stejnou věc vyžaduje i správné porozumění dosahu lidské přirozenosti u Montesquieua:
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Srov. T. Todorov, „Un movement d‘émancipation“, rozhovor s Aliette Armelovou a Michelem Delonem,
Magazine littéraire, 450, únor 2006, str. 30.
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Montesquieu, EL I, 3, str. 238.
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Názvy těchto knih jsou tyto: Zákony ve vztahu, jaký mají k povaze podnebí; Jaký vztah mají k povaze
podnebí zákony o občanském otroctví; Jaký vztah mají k povaze podnebí zákony o domácím otroctví; Jaký
vztah mají k povaze podnebí zákony o politickém otroctví.
73
Montesquieu, EL XIX, 14, str. 565 a EL XIX, 4, str. 558.
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příroda ovlivňuje přirozenost a není možné analyzovat jeden pojem, aniž bychom
vyjasnili druhý.
Přesvědčení o tvárnosti lidské přirozenosti nás postavilo před nutnost zkoumat
podnebí jako jeden z faktorů, které lidskou přirozenost spoluutvářejí. Tázání po přesném
působení podnebí na lidské tělo nás pak dovádí k Montesquieuovým přírodovědným
spisům. Tato kapitola bude proto věnována nástinu Montesquieuova pojetí věd, jejím
ústředním bodem bude vyjasnění jeho pozice vůči dvěma velikánům tehdejší vědy:
Descartovi a Newtonovi. Vztah Montesquieua k Descartovi není zajímavý pouze
vzhledem k pozici, kterou Descartes zastával v rámci přírodních věd na počátku
18. století. V jádru našeho zájmu je především Descartovo pojetí fungování lidského těla,
neboť jak uvidíme, Montesquieu ve svém náhledu na fyziologii člověka z tohoto pojetí do
velké míry vychází. Zkoumání přírodovědných spisů a připomenutí Montesquieuova
působení na akademii v Bordeaux bude důležité také proto, abychom určili, jaké místo
v jeho myšlení zaujímá Aristotelés a celá antická filosofie. Vzdálíme se proto dočasně od
Ducha zákonů, abychom se k této knize opět navrátili ve druhé, a především třetí
kapitole této části, kde budeme zkoumat interakci lidského těla a prostředí.

I. 2. Montesquieu a akademie v Bordeaux
Období, v němž se Montesquieu intenzivně zabýval přírodními vědami, můžeme rozdělit
na tři etapy. První se otevírá na jaře roku 1716, kdy Montesquieu pronáší první projev
v akademii v Bordeaux u příležitosti svého přijetí do této instituce. Během následujících
deseti let zde Montesquieu pronese řadu projevů a přednášek rozdílného zaměření
i rozsahu. Druhou významnou etapou je Montesquieuova cesta po Evropě v letech
1728 až 1731, která měla zásadní vliv na formování jeho názorů. Třetí časové údobí
zahrnuje dobu po návratu z cest, tedy třicátá léta 18. století, kdy Montesquieu napsal již
zmiňovanou Pravdivou historii, ale též Esej o příčinách; ani jeden z těchto textů nebyl
za Montesquieuova života publikován, oba dva jsou však zásadní pro pochopení jeho
názorů na lidské tělo a na úlohu lidských vášní. V této době se také Montesquieu
přestává aktivně podílet na činnosti akademie v Bordeaux a začíná pracovat na svém
vrcholném díle, knize O duchu zákonů.
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Provinční akademie byly ve Francii zakládány od konce 17. století po vzoru dvou
velkých pařížských akademií, Francouzské akademie (Académie française), kterou ustavil
roku 1635 Richelieu, a Královské pařížské akademie věd (Académie royale des sciences
de Paris), založené roku 1665 a reorganizované na samém sklonku 17. století.74 Provinční
akademie vznikají především ve větších městských centrech, která jsou zároveň sídlem
politických a církevních institucí.75 To je rovněž příklad města Bordeaux, které má v
18. století přes sto tisíc obyvatel, je centrem politických a správních úřadů provincie
Guyenne i sídlem biskupa. Jak už bylo řečeno, provinční akademie jsou utvářeny pod
vlivem pařížských akademií, zároveň však vůči nim od počátku proklamují nezávislost
a žádají rovnocenné postavení založené na ideji „republiky vzdělanců“ (République
des Lettres), v níž není přihlíženo ke společenskému postavení, původu či národnosti
toho kterého vědce. Akademie vznikají původně jako soukromé spolky místních
vzdělanců – právníků, lékařů, literátů –, kteří se snaží s pomocí určitého mocného
ochránce získat přízeň centrální moci, a tudíž stvrzení zakládajících listin.76 V případě
akademie v Bordeaux, založené roku 1712, byl touto osobou vévoda de La Force
(1675‐1726), člen Francouzské akademie a stoupenec Lawova systému. Akademie
v Bordeaux byla podobně jako akademie v Montpellier77 od svého vzniku zaměřená
přírodovědně, jejím vzorem tedy byla Královská pařížská akademie věd. Příklon
k přírodním vědám byl mezi provinčními akademiemi spíše výjimečný, většina z nich se
věnovala především literatuře a historii a vzhlížela k Francouzské akademii. Na rozdíl od
akademie v Montpellier se akademie v Bordeaux nezabývala výlučně přírodovědnými
zkoumáním a zájem o přírodní vědy spojovala s literárními ambicemi. O převládajícím
vědeckém zaměření však vypovídá například i to, že první Montesquieuovo pojednání
pronesené na půdě této instituce, které neslo název „Přednáška o politice Římanů
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První akademie vznikají na jihu Francie, před rokem 1700 jsou schváleny zakládající listiny akademií
v Arles, Avignonu, Nîmes či Toulouse. Viz D. Roche, Le Siècle des lumières en province. Académies et
académiciens provinciaux 1680‐1789, I, Edition de l’Ecole des Hautes études en Sciences Sociales, Paris
1989 (1978), str. 19.
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Pouze dvě města nad 50 000 obyvatel, Lille a Nantes, nemají v 18. století svou akademii. Ve většině
akademických měst sídlí guvernér a parlamentní soudní dvůr, ze třiceti dvou měst jich je dvacet šest
sídlem biskupství. Viz D. Roche, cit. dílo, str. 84.
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Roche charakterizuje dobu zakládání provinčních akademií takto: „Akademické hnutí je na počátku
rozpolcené mezi nezávislostí a poručnictvím, mezi vábením Paříže a vitalitou provinčních měst, tlakem
místních elit a vlivem ‘kolemjdoucích‘, mezi radostnou spontaneitou a moralizujícím řádem.“ D. Roche, cit.
dílo, str. 31.
77
Akademie v Montpellier byla založena roku 1706.
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v oblasti náboženství“ (Dissertation sur la politique des Romains dans la religion, 1716)
bylo přes své novátorství přijato poměrně vlažně. Montesquieu se pak i vlivem tohoto
neúspěchu začal více zabývat přírodovědným zkoumáním.
Montesquieuovy spisy pro akademii v Bordeaux můžeme rozdělit do několika
celků. Prvním z nich jsou projevy přednesené při slavnostních příležitostech, v nichž
se Montesquieu nezabývá žádným konkrétním vědeckým problémem, ale spíše shrnuje
své postoje vůči samotné vědecké instituci či vůči vědeckému zkoumání a postavení věd
obecně. Sem patří tři projevy: Projev u příležitosti přijetí do Akademie v Bordeaux
(Discours de réception à l’Académie de Bordeaux) z dubna/května roku 1716, Projev
u příležitosti zahájení nové sezóny (Discours prononcé à la rentrée de l'Académie)
z listopadu roku 1717 a Projev o motivech, které nás mají pobízet k vědám (Discours sur
les motifs qui doivent nous encourager aux sciences) z listopadu roku 1725; přiřadit sem
můžeme též Projev obsahující chválu vévody de La Force (Discours contenant l’éloge
du duc de La Force), pronesený po úmrtí vévody v srpnu roku 1726. Druhý celek tvoří
spisy z oblasti morální a politické filosofie, mezi něž patří již zmíněná přednáška o roli
náboženství u Římanů. K ní můžeme z hlediska tématu připojit přednášku O vážnosti
a dobré pověsti (De la considération et de la réputation), která byla v nepřítomnosti
Montesquieua přečtena v akademii v srpnu roku 1725, a Pojednání o spravedlnosti
(Discours sur l’équité), přednesené u příležitosti zahájení nové sezóny v listopadu téhož
roku. Zbývající projevy a přednášky se týkají přírodovědných témat. Čtyři projevy se
týkají cen, které akademie v Bordeaux vyhlásila (především ceny za fyziku, kterou založil
a financoval od roku 1714 vévoda de La Force); Montesquieu v těchto projevech
nastiňuje zkoumaný problém a stručně představuje příspěvky, které se soutěže
účastnily. Jedná se o Projev o příčině ozvěny (Discours sur la cause de l'écho, 1718),
Projev o roli ledvinových žláz z téhož roku (Discours sur l'usage des glandes rénales; tato
otázka byla položena v rámci ceny anatomie, kterou založil sám Montesquieu o rok
dříve), Projev o příčině tíže těles (Discours sur la cause de la pesanteur des corps, 1720)
a konečně Projev o příčině prostupnosti těles (Discours sur la cause de la transparence
des corps, 1720). Poslední přednáškou je Esej o přírodovědných pozorováních,
přednesená v listopadu roku 1721;78 tato Esej zaujímá výjimečné postavení, neboť je
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Pozorování popsaná v eseji učinil Montesquieu s pomocí abbého Duvala v letech 1718‐1719.
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jediným spisem, v němž Montesquieu představuje vlastní přírodovědné pokusy a přináší
své názory na různé otázky, především na problém rozmnožování rostlin, ale například
také na problematiku dýchání vodních živočichů. Kromě projevů přednesených na půdě
akademie, které se nám dochovaly, je zapotřebí na tomto místě zmínit Projekt dějin
země ve staré a nové době (Projet d'une histoire de la terre ancienne et moderne),
vydaný roku 1719 jako apel na přispěvovatele ve dvou vědeckých magazínech (Mercure
a Journal des Savants); dále Pojednání k úryvku z Newtonovy Optiky (Mémoire sur
l’extrait de l’Optique de Newton, 1720) a nedochované Pojednání o principu a povaze
pohybu (Mémoire sur le principe et la nature du mouvement, 1723), které známe
zprostředkovaně ze třech zdrojů: ze zprávy, již pro Akademii vypracoval Sarrau
de Boynet; dále díky shrnutí z magazínu Nouvelles littéraires od Montesquieuova přítele
otce Desmoletsa; konečně z dopisu Denis Dodarta Montesquieuovi, v němž je řeč o této
přednášce a ohlasu, jež způsobila.79
Roku 1721 Montesquieu vydal Perské listy, které jej velmi rychle proslavily
a umožnily mu přístup do pařížských salónů. Ve dvacátých letech tak Montesquieu své
působení v rámci bordeauxské akademie omezil a pobýval čím dál více v Paříži, kde se
stal zároveň obhájcem zájmů akademie. Práce pro akademii se přitom ani tehdy zcela
nevzdal, jak o tom svědčí přednášky pronesené v těchto letech. Na sklonku roku 1727 byl
autor Perských listů díky podpoře salónu madame de Lambert zvolen do Francouzské
akademie; v dubnu následujícího roku opustil Montesquieu na tři roky Francii a odjel do
Vídně. Během svých cest navštívil Rakousko,80 Itálii, Nizozemské provincie a Anglii. Pobyt
v Itálii (srpen 1728 – srpen 1729) byl určující nejen pro vytříbení jeho estetických názorů,
ale též pro seznámení se s nejnovějšími evropskými lékařskými teoriemi. Během svých
cest Montesquieu kupoval velké množství knih, jejichž tituly svědčí o jeho rostoucím
zájmu o lékařské problémy a fyziologii člověka. Mezi knihami zakoupenými během cest
po Evropě nebo brzy po návratu jsou například dvě nejznámější díla holandského lékaře
Boerhaaveho, tedy Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis81a především suma
79

Kromě uvedených děl Montesquieu v akademii přednášel shrnutí disertací svých kolegů, která jsou
ve vydání Montesquieuových spisů připojena za uvedené přednášky a projevy (jedná se o tzv.
Résomptions).
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V rámci své cesty po Rakousku zavítal do Horních Uher, kde navštívil Prešpurk a doly v Kremnici, Štiavnici
a Bystrici.
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H. Boerhaave, Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis, Paris, G. Cavelier, 1728 (Katalog, číslo
1048).
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jeho lékařské teorie nazvaná Institutiones medicae,82 dále Tabulae anatomicae od
Eustachiho,83

souhrnné

dílo

Marcella

Malpighiho84

či

Neurologia

universalis

od Raymonda Vieussense.85
V zápiscích z Itálie86 také najdeme první zmínky o špatném vzduchu a jeho vlivu
na zdraví obyvatel, což je téma, které Montesquieua přivede ke zkoumání vlivu podnebí
na lidský organismus. Poznámky věnované tomuto problému nalezneme poprvé
v zápiscích z Benátek: „Kdysi do lagun vtékaly řeky. Směs sladké a slané vody v lagunách
vedla k tomu, že zde rostl určitý druh rákosu, zvaný třtina, který posléze hnil; což mělo
dva špatné následky: za prvé, hnijící rákos velmi škodí zdraví a bují v něm nemoci;
za druhé, tento rákos hrozně zvyšuje podloží.“87 Postřehy o špatném vzduchu a jeho
vlivu na zdraví obyvatel i na krásu žen si Montesquieu poznamenává při návštěvě
sardinského království88 i při pobytu v Římě.89 Zdravé podnebí je naopak ve Florencii, kde
vypadají ženy ve čtyřiceti letech jako ve dvaceti, jsou přirozeně tak hezké, že se ani
nepotřebují líčit. Montesquieu uvažuje o příčinách tohoto stavu: „Myslím si, že
spořádaný život, přísná dieta a kromě toho zvláštní povaha vzduchu (une disposition
particulière de l’air) je [ženy ve Florencii] udržuje v tomto stavu.“90 Mechanické
vysvětlení působení vzduchu na lidské tělo zde ještě nenalezneme, směr zájmu je však již
jasně stanoven. V létě roku 1729 se Montesquieu z Itálie vydává přes Německo91 do
Holandska. Na začátku listopadu 1729 pak připlouvá do Londýna, kde pobývá až do jara
roku 1731; přesné datum odjezdu z Anglie není známo, do svého zámku v La Brède
se Montesquieu vrací v květnu 1731. Zápisky z Anglie se bohužel nedochovaly, víme
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M. Malpighi, Opera omnia, London, 1686 (Katalog, číslo 1254).
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R. Vieussens, Neurologia universalis, Lyon, 1716 (Katalog, číslo 1274). Důležitost cesty po Itálii pro
seznámení se s nejnovějšími lékařskými teoriemi zdůrazňuje Barrera. Viz G. Barrera, Introduction à l’Essai
sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères, in: Montesquieu, Œuvres complètes, 9,
Œuvres et écrits divers, II, vyd. P. Rétat, Voltaire Foundation, Oxford 2006, str. 209.
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Tyto zápisky jsou shrnuty v oddíle nazvaném Cesta ze Štýrského Hradce do Haagu (Voyage de Gratz à
La Haye).
87
Montesquieu, Voyage de Gratz à La Haye, I. Venise, in: Œuvres complètes, I, vyd. R. Caillois, Gallimard,
Paris 1949, str. 558‐559.
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slaná. […] Cagliari, ošklivé město; Sassari, lepší vzduch.“ Montesquieu, Voyage de Gratz à La Haye, IV.
Etats du roi de Sardaigne, str. 607‐608.
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Montesquieu, Voyage de Gratz à La Haye, VI. Grand‐Duché de Toscane, str. 657.
91
Zde navštěvuje doly v Hartzu.
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však, že Montesquieu byl v Londýně přijat v Royal Society, je pravděpodobné, že se zde
setkal s lékařem Arbuthnotem.
Prvním plodem cest po Evropě jsou dvě přednášky o dolech v Uhrách
a v Německu, které Montesquieu přednesl v akademii v Bordeaux v srpnu a v prosinci
roku 1731.92 Cesty bezpochyby zásadně přispěly také k napsání Eseje o příčinách,
pocházející z poloviny třicátých let 18. století. V té době také Montesquieu začal
shromažďovat své lékařské zápisky do sešitu nazvaného Anatomica, který je však
ztracen.

I. 3. Montesquieuův náhled na vědy
Dříve než přejdeme k otázce, jak Montesquieu vnímá postavení jednotlivých věd a jejich
vzájemný vztah k filosofii, shrneme stručně jeho postoj k metafyzice.93 V úvodu práce
jsme se totiž zmínili, že podle Goyard‐Fabreové je u Montesquieua pojem „přirozenost
věcí“ metafyzickým konceptem. Ostatní interpreti však tuto myšlenku zavrhují;
Montesquieu se k metafyzice vyjadřuje velmi zřídka, a pokud tak činí, téměř vždy je jeho
poznámka prodchnuta ironií a určitou lhostejností

vůči problémům, kterými

se metafyzika zabývá.94
Metafyzika označovala ve Francii 18. století kartesianismus interpretovaný
Malebranchem,95 tedy prodchnutý teologií. Podle Descarta je přitom metafyzika
základem všech ostatních věd.96 Více než předmět zájmu, kterým je lidská duše a Bůh, je
pro Descarta důležitý způsob poznání těchto jsoucen, tedy rozumová úvaha, kdy je lidská
mysl schopna rozvažovat o sobě samé a skrze vrozené ideje získat pevný základ pro další
poznání. Malebranche se považuje za Descartova žáka, zároveň se snaží jeho filosofii
92

Jedná se o pět přednášek (Mémoires sur les mines), první čtyři byly předneseny v akademii v Bordeaux
během roku 1731, pátou Montesquieu napsal až o dvacet let později, toto pojednání je do velké míry
pouhým přepisem poznámek o Hartzu (Notes sur le Hartz).
93
Toto shrnutí vychází z článků Spectorové a Casabianky: C. Spector, „Montesquieu et la métaphysique
dans les Pensées“, Revue Montesquieu, 7, 2003‐2004, str. 113‐134; D. de Casabianca, „Des objections sans
réponse ? A propos de la ‘tentation‘ matérialiste de Montesquieu dans les Pensées“, Revue Montesquieu,
7, 2003‐2004, str. 135‐156.
94
„Na metafyzice jsou velmi okouzlující dvě věci. Metafyzika se dobře snáší s leností: člověk ji studuje
kdekoli, v posteli, na procházce atd. Kromě toho se metafyzika zabývá pouze významnými věcmi: ve hře
jsou vždy vysoké zájmy.“ Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 202, str. 239.
95
Nicolas Malebranche (1638‐1715), filosof a teolog, od roku 1660 člen řádu oratoriánů. Mezi jeho
nejdůležitější díla patří Recherche de la vérité (1674‐1678), Traité de la nature et de la grâce (1680),
Méditations chrétiennes et métaphysiques (1683) a Traité de morale (1684).
96
Descartes používá metaforu stromu vědění, kde metafyzika představuje kořeny tohoto stromu.
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propojit s myšlením svatého Augustina. Odmítá myšlenku vrozených idejí, zdroj poznání
přesouvá z lidského intelektu do Boha, člověk poznává skrze „zření v Boha“ (vision en
Dieu). Tuto metafyziku prostoupenou teologií však autoři 18. století považují za temnou
a barbarskou. Od počátku nového století proniká do Francie Lockeův sensualismus,97
pod jehož vlivem se v polovině 18. století mluví o dobré a špatné metafyzice. Dobrou
metafyzikou je právě studium formování idejí na základě zkušeností, nikoli uvažování
o prvotních příčinách a substancích.98
Montesquieu ve svých Myšlenkách přejímá rozdělení duše, se kterým přišel
Descartes,99 zároveň však odmítá Malebranchovu verzi kartesianismu, spoléhající se
na působení prozřetelnosti. K Malebranchovi se Montesquieu vyjadřuje v několika
Myšlenkách, systém jeho filosofie je podle něj překonán a je pouhým dogmatismem;100
vysvětlení určitých jevů pomocí prozřetelnosti je nutné odmítnout, neboť svým
apriorním soudem znemožňuje hledání pravých příčin.101 Otázky po povaze duše a jejího
sepětí s tělem Montesquieua tolik nezajímají; předmět jeho zájmu je především
praktický, Montesquieu zkoumá, jakým způsobem vznikají na základě podnětů vnějšího
okolí počitky a potažmo vášně, ptá se tedy po vztahu mezi počitky, které jsou tělesné
povahy, a vášněmi spadajícími do oblasti morální filosofie. Jak dobře ukázal Casabianca,
Montesquieu kritizuje stejně tak dogmatismus kartesianismu 18. století, jako
metafyzické aspirace materialistů, kteří své úvahy z oblasti přírodní filosofie přenášejí do
metafyziky, aby pozici ateismu obhájili.102 Montesquieu, který sám prohlašuje, že není
97

Lockeův Essay concerning Human Understanding je poprvé vydán roku 1690.
Takto se vyjadřuje Condillac. Viz C. Spector, cit. článek, str. 115.
99
„Avšak v dobách, kdy lidé neměli ponětí o povaze duše a rozdílu mezí duší a tělem, což je distinkce,
kterou dobře stanovil až Descartes, mohli přirozeně věřit, že to, co špiní tělo, špiní také duši…“
Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 1677, str. 533.
100
„Systém otce Malebranche skončil. Když takovéto podivuhodné věci nejsou nové, je nemožné, aby
přetrvaly.“ Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 1195, str. 408.
101
„Když se uvádí, že příroda je tak prozíravá, že umožňuje vždy nalézt správné léky v místech, která jsou
zasažena určitými nemocemi, neboť jinak by zde lidé nemohli přežít, je třeba mít na paměti, že
rozvažujeme a priori, přestože by snad bylo lepší tyto věci vztahovat k rozličným okolnostem. Na zemi jsou
určitá místa neobyvatelná; jiná jsou obyvatelná bez jakýchkoli obtíží; konečně jiná by kvůli určitým obtížím
nebyla obyvatelná, kdyby lidé nebyli našli na tyto obtíže lék. Takto tedy (se domnívám) není pravda, že
zvláštní prozřetelností byl zajištěn v určitých oblastech lék, aby byla tato místa obyvatelná; je ale třeba říci,
že lék se zde našel, takže se tato místa stala obyvatelnými.“ Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka
138, str. 218.
102
„Je‐li nutné zbavit vědu teologického pokušení, je též třeba zdůraznit, že postoj ateistů, kteří zastávají
určitou metafyzickou pozici na základě argumentů vzešlých z přírodních věd, je stejně tak problematický.
Projev přírodního vědce se zajisté musí oprostit od idolů a předsudků, které výzkum zatěžují, avšak
vyvozovat z přírodovědných objevů závěry ohledně neexistence Boha znamená překročit meze platného
rozvažování a považovat objevy moderní fyziky za konečné pravdy. Což znamená zapomenout na to, že
98

45

vědcem,103 má jasný názor na to, jak by měl vědec na své zkoumání nahlížet. Cílem je
oprostit zkoumání přírody od jakýchkoli metafyzických aspirací a předpojatých soudů, ať
již ze strany teologů, tak ze strany materialistických ateistů, jejichž pozice jsou si v tomto
ohledu podle Montesquieua paradoxně blízké.
Metafyzické úvahy nejsou předmětem jeho zájmu; Montesquieu přijímá
kosmologický argument o boží existenci (každý jev má svou příčinu), o vztahu duše a těla
se nevyjadřuje, duše je schopná podle něj vnímat a pociťovat pouze skrze orgány těla,104
zásadní však pro něj není uspořádání duše jako takové, ale především důsledky interakce
mezi duší a jednotlivými orgány. Člověk je složen z duše a těla, které na sebe vzájemně
působí a soupeří o nadvládu uvnitř člověka:
Když lékaři a moralisté pojednávají o vášních, nikdy nemluví stejným jazykem:
moralisté příliš zdůrazňují úlohu duše, lékaři pak úlohu těla. Jedni považují člověka více
za ducha; druzí spíše za stroj vyrobený řemeslníkem. Člověk je však složen ze dvou
substancí, z nichž každá, jako příliv a odliv, vykonává a snáší nadvládu.105

Montesquieu se tedy odchyluje od kartesianismu, když se domnívá, že duše i tělo jsou
rovnocenné substance, tělo si dokonce může v určitý okamžik duši podmanit, aniž by se
tento stav protivil lidské přirozenosti. Otázka, kterou si klade Montesquieu, nespočívá
ve vyjasnění vzájemného vztahu těchto dvou substancí, ale v porozumění důsledkům,
plynoucím z tohoto vztahu. To znamená zkoumat, kdy jsou lidské city a vášně způsobeny
určitým nastavením lidského těla a kdy jsou výsledkem morálního uvažování. Ani jednu
z těchto oblastí nelze podceňovat, zároveň však nelze vše vysvětlovat pouze pomocí
jedné či druhé příčiny. Pro Montesquieua je tak z hlediska politické teorie důležité
zkoumat lidské tělo, vznik počitků a vášní, především v podnebích, kde jsou vnější
okolnosti tak určující, že se zdá, jako by lidské tělo mělo trvalou nadvládu nad rozumem.
Je však stále třeba mít se na pozoru před omylem, do něhož by člověk mohl upadnout,
totiž že vysvětlením fungování lidského těla postihne lidského jedince jako takového.
pravá věda je definována pouze jako pohyb, který prozkoumává, a že pravda je jistým způsobem mimo
projev přírodního vědce.“ D. de Casabianca, cit. článek, str. 154.
103
„Říkal jsem: ‘Nepatřím ani mezi těch dvacet osob, kteří v Paříži rozumí těmto vědám, ani mezi těch
padesát tisíc, kteří se domnívají, že jim rozumí’.“ Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 1414, str.
473.
104
Viz Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 798, 1187 a 1341.
105
Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 2035, str. 626.
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Každý člověk disponuje rozumem, má tedy schopnost vlivu vnějších okolností
vzdorovat.106
V Myšlenkách věnovaným obecně tématu různých věd a rozmachu přírodních
věd ve své době Montesquieu hájí novost vědeckých objevů a odmítá teze
o nadřazenosti minulosti vycházející pouze z argumentu starobylosti, která zakládá
autoritu antických učenců. Někteří autoři 17. století například tvrdili, že objev krevního
oběhu, poprvé představený Harveym roku 1628 v jeho díle De motu cordis,107 znali již
staří Řekové, na což Montesquieu reaguje takto: „Kvůli lidem omezeného ducha už není
původního autora. I Descartes prý vytěžil všechnu svou filosofii ze starých myslitelů
(Anciens). Tito lidé nacházejí učení o krevním oběhu u Hippokrata a [pokud by
diferenciální a integrální počet nebyly v bezpečí před malostí těchto lidí díky své
vznešenosti, nalezli by je celé v Euklidovi]. […] Autorům, kteří se nám zdáli být ve svých
dílech původními mysliteli, musíme vzdát tu čest, že se nesnížili natolik, aby se stali
pouhými opisovači.“108 Montesquieu se tedy ve sporu mezi klasickými a moderními
autory (Anciens et Modernes) staví na stranu nové doby, ovšem pouze v otázce
přírodních věd. Chválí totiž antické učence za to, že věnovali velkou pozornost morální
filosofii, moderní doba je podle něj příliš zahleděná do přírodních věd, o nichž se
domnívá, že jako jediné mohou být předmětem poznání. Morální filosofie se stala
záležitostí pouhého mínění a pocitu, z tohoto hlediska k antickým myslitelům stále
vzhlížíme.109 Všechny vědy mají své místo a svoji úlohu, tento názor souvisí
s přesvědčením o souvztažnosti mezi jednotlivými odvětvími a s požadavkem uměřenosti
ve všech oblastech lidského konání, které jsou Montesquieuovi obzvlášť blízké. Moderní
doba přišla s novým pohledem na okolní svět, který umožnil ohromující objevy, to však
podle Montesquieua není důvodem, aby byla zanedbávána morální filosofie. Nové
objevy a vynálezy musejí být užitečné, aby si vědy, jež je umožňují, obhájily své místo.110

106

Na to dobře ukazuje samotné rozdělení Eseje o příčinách na dvě části. V první části Montesquieu
zkoumá příčiny tělesné povahy (les causes physiques), v části druhé příčiny morální (les causes morales).
107
Přelomový spis Williama Harveyho (1578‐1657), celým názvem Exercitatio anatomica de motu cordis et
sanguinis in animalibus, vysvětloval oběh krve v těle a funkci srdce jako pumpy. Harveyho teorii, na jejíž
obranu se postavil například Descartes, mnoho lékařů té doby odmítalo (například Plempius, Jean Riolan
mladší). Vydání tohoto díla bývá považováno za počátek moderních výzkumů v lékařství.
108
Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 50, str. 200. Pasáž v hranatých závorkách je v rukopisu
přeškrtaná.
109
Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 1871, str. 573‐574 a myšlenka 1940, str. 590.
110
Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 223, str. 253.
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Mezi nejdůležitější vynálezy nové doby patří podle Montesquieua kompas a knihtisk,
umožňující rozšíření nových znalostí a objevů po celém světě.111 Montesquieu zde
vyjadřuje obvyklé přesvědčení své doby, například Leibniz zařazuje mezi tři
nejvýznamnější moderní objevy vynález knihtisku, kompas, a dovoz chininu do Evropy.112
Všechny vědy jsou podle Montesquieua rovnocenné, všechny jsou též navzájem
provázané. Toto přesvědčení o důležitosti vzájemného působení mezi vědami se
objevuje i v obecných úvahách o jednotlivých vědeckých odvětvích. Odmítnutí nároků
určité oblasti věd na výsostné postavení je namířeno přednostně proti matematice.
Montesquieuův postoj vůči této vědě je naplněn určitou nedůvěrou, jeho výtky je možné
shrnout do dvou bodů. Matematika je podle něj ve svém uvažování příliš omezená
svazující představou systému: „Metody geometrů jsou druhem řetězů, které je
spoutávají a neumožňují jim vybočit.“113 Matematika nezná střed, více či méně,
pohybuje se pouze v kategoriích správnosti a nesprávnosti, pravdivosti či nepravdivosti
daného tvrzení, což se Montesquieuovi, který činí z konceptu uměřenosti jeden
z úhelných kamenů své politické teorie, zdá omezující: „Matematik kráčí pouze od
pravdivého k nepravdivému, od nepravdivého k pravdivému pomocí argumentů ab
absurdo. Matematici neznají střed, který se označuje jako pravděpodobné, více či méně
pravděpodobné. Z tohoto hlediska neexistuje v matematice více či méně.“

114

Věda,

která je na této premise založená, nemůže plně postihnout rozmanitost skutečnosti.
Druhá výtka se týká přímo situace ve Francii, kde je podle Montesquieua matematické
zkoumání záležitostí uzavřené skupiny a rodinných klanů.115
V rámci vlastních pozorování Montesquieu používá nejmodernější přístroje
(mikroskop a teploměry), exaktnost pozorování však u něj není na prvním místě.
Montesquieu nechápe pojem experimentu v moderním slova smyslu, sám označuje svá

111

„Díky dalekohledům a mikroskopům jsme objevili jeden nový svět ve velkém a jeden nový svět
v malém. Máme knihtisk, který tyto objevy uchová, a kompas, díky němuž se objevy stanou veřejnými
a rozšíří se.“ Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 653, str. 330.
112
M. Grmek, La première révolution biologique. Réflexion sur la physiologie et la médecine du XVIIe siècle,
Payot, Paris 1990. Chinin se dostal do Evropy z Jižní Ameriky díky jezuitům mezi lety 1630 a 1640.
113
Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 1115, str. 397.
114
Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 172, str. 224.
115
Viz Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 765, str. 345; podle Briana se tato situace týkala
především astronomie, která byla po celé 18. století záležitostí několika málo rodin (Cassini‐Maraldi,
Delisle‐Buache, La Hire). Viz E. Brian, heslo „Académie royale des sciences de Paris“, in: M. Delon (vyd.),
Dictionnaire européen des Lumières, str. 10.
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zkoumání za pozorování (l’observation). Není ani systematickým biologem, usilujícím
o klasifikaci zkoumaných tvorů.116

I. 4. Montesquieu mezi Descartem a Newtonem
Ve svých projevech se Montesquieu rozhodně staví na stranu nového vědeckého pojetí
přírody; například již v jednom ze svých prvních projevů roku 1717 píše: „V tomto století
[sedmnáctém] bylo učiněno tolik objevů, že jej můžeme považovat nikoli pouze
za nejrozvinutější, ale přímo za první věk filosofie, která v předcházejících staletích
nebyla ani v plenkách; tehdy byly založeny systémy, rozvinuty principy a objeveny tak
plodné a všeobecné metody.“117 V 17. století byly položeny základy správné filosofie,
ve stejné době se také příroda stala předmětem pozorování nezatíženého předsudky.118
V přednáškách pronesených v akademii v Bordeaux Montesquieu navazuje na Descarta
a jeho definici z Principů filosofie, příroda je zde pro něj pouhým sledem pohybových
zákonů. V úvodu Přednášky o motivech, které nás mají pobízet k vědám Montesquieu
píše, že znalost správných filosofických principů a oddanost vědám zakládá rozdíl mezi
barbarskými a vyspělými národy. Navazuje tak na Descartovu myšlenku z Dopisu‐
Předmluvy k Principům filosofie, kde se dočteme:
Dále jsem uvažoval o užitečnosti této Filosofie a ukázal jsem, že vzhledem k tomu, že
pokrývá vše, co může poznat lidský duch, musíme se domnívat, že sama tato filosofie
nás odlišuje od největších divochů a barbarů a že každý národ je tím civilizovanější
a uhlazenější, čím lépe v něm lidé filosofují; takže je největším dobrem pro Stát, když
má pravé Filosofy.119

116

Viz Montesquieu, Essai d’observations sur l'histoire naturelle. Popis teploměru a barometru nalezneme
v úvodních článcích Spicilegia (3‐7), jedná se o přepis poznámek ze sbírky, kterou Montesquieuovi zapůjčil
otec Desmolets.
117
Montesquieu, Discours prononcé à la rentrée de l’Académie de Bordeaux le 15 Novembre 1717, in:
Œuvres complètes, I, vyd. R. Caillois, str. 8.
118
„Nikoli rozvažováním ve své pracovně, avšak v lůně samotné přírody je třeba hledat důkazy [pro své
hypotézy].“ Montesquieu, Essai d’observations sur l’histoire naturelle, in: Œuvres complètes, I, vyd. R.
Caillois, str. 39.
119
R. Descartes, Principes de la philosophie, Lettre‐Préface, in: Œuvres complètes, IX, AT, str. 3 Na tuto
blízkost upozorňuje D. de Casabianca, heslo „Descartes“, § 4, in: Dictionnaire électronique Montesquieu
(http://dictionnaire‐montesquieu.ens‐lsh.fr/index.php?id=301).
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Montesquieu ve zmiňované přednášce na tuto myšlenku navazuje a rozvíjí ji do důsledků
vylíčením dobývání Ameriky Španěly:

Rozdíl mezi velkými národy a divochy spočívá v tom, že velké národy se věnují uměním
a vědám, zatímco divoši obojí zcela opomíjejí. […] Aniž bychom však mluvili o divoších,
pokud by se Descartes dostal do Mexika či do Peru sto let před Cortésem či Pizarrem
a vysvětlil by místním národům, že tak jak jsou lidé utvořeni, nemohou být nesmrtelní;
že se pružiny jejich lidských strojů (les ressorts de leur machine) opotřebovávají, jako
pružiny všech ostatních strojů; že působení přírody není ničím jiným nežli sledem
zákonů o pohybu a jeho předávání, Cortés by s hrstkou mužů nikdy nezničil mexickou
říši, ani Pizarro říši peruánskou.120

Nadřazenost Evropanů podle Montesquieua nespočívala ani tak v konkrétních objevech,
které jim zajišťovaly vojenskou převahu, jako v odlišném náhledu na přírodu a místo
člověka v ní. Technické vynálezy totiž způsobí překvapení pouze při svém prvním použití,
zatímco správné principy filosofie otřesou celkovým vnímáním okolního světa.
Montesquieu zde přejímá mechanistické pojetí přírody po vzoru Descarta, přírodní
zákony jsou zákony pohybu, lidské tělo je pouhým strojem, jehož fungování se nijak
neliší od fungování ostatních mechanismů. Ve stejném duchu je napsán i dopis 97
v Perských listech. V tomto listě, který píše Uzbek dervišovi z hory Džahrom, jsou
předloženy základní principy kartesiánské filosofie sledující pouze lidský rozum. Uzbek
o těchto „filosofech“ (tedy kartesiánech) uvádí: „Nedovedeš si představit, kam až je
tento vůdce [lidský rozum] dovedl. Objasnili chaos a vysvětlili prostou mechanikou
pořádek Božího stavitelství. Tvůrce přírody sdělil hmotě pohyb; nebylo třeba více, aby se
ukázala ona zázračná rozmanitost účinků, již vidíme ve vesmíru.“121 Uzbek dále
vysvětluje kartesiánský princip, podle něhož každé těleso sleduje při svém pohybu
přímku, pokud z této dráhy není odkloněno jiným tělesem; tento zákon je podle Uzbeka
klíčem k pochopení přírody.

120

Montesquieu, Discours sur les motifs qui doivent nous encourager aux sciences, in: Œuvres complètes, I,
vyd. R. Caillois, str. 53. Též Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 1265, str. 421‐422, kde se
objevuje stejný příměr v mírně pozměněné formulaci. V podobném duchu se Montesquieu vyjadřuje též
ve výše citovaném Projevu u příležitosti zahájení nové sezóny.
121
Montesquieu, LP, Odeon, Praha 1989, dopis 97, str. 272, přeložil J. Kopal.
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Ačkoli je Montesquieu stoupencem Descartovy filosofie, neznamená to, že by
souhlasil se všemi jejími principy a důsledky. Například právě v otázce pohybu se jeho
pozice od Descarta odchyluje; v nedochované disertaci O povaze a principu pohybu totiž
Montesquieu argumentuje v tom smyslu, že pohyb tělesa nemůže nikdy ustat. Mezi
pohybem a klidem je podle něj nepřekonatelná vzdálenost, když těleso ztrácí pohyb, tak
vždy pouze jeho část, nikdy ne veškerý pohyb. Na druhou stranu je nemyslitelná velikost
síly, která by byla nutná k tomu, aby rozpohybovala těleso spočívající zcela v klidovém
stavu. Vše je tedy podle Montesquieua v pohybu, pohyb je stejně tak vlastností těles
jako jejich existence v prostoru. Montesquieu se tak vymezuje nejen vůči Descartovi, ale
i Newtonovi. Sarrau de Boynet ve svém shrnutí této disertace podtrhuje radikálnost
Montesquieuovy pozice: „Podkopáváte zde základy kartesiánského systému týkajícího se
pohybu, když pomocí úvah, jimž nelze odporovat, ukazujete, že není možné uvažovat
o hmotě, která by byla jen jediný okamžik v klidu, že klid je hmotě stejně tak cizí jako
prázdno či nicota a že pohyb jí je stejně tak vlastní a zásadní jako rozprostraněnost.“122
Spolu s Casabiankou se nedomníváme, že by tato disertace znamenala zásadní
obrat ve vztahu Montesquieua ke kartesiánské filosofii, jak uvádí při jejím představení
Alberto Postigliola. Svůj názor zakládá Postigliola na tvrzení z Eseje o přírodovědných
pozorováních, kde Montesquieu označuje sám sebe za „přísného kartesiána“: „Tento
oddíl zakončíme úvahou, totiž že ti, kdo následují naše mínění, se mohou s pýchou
považovat za přísné kartesiány, zatímco ti, kdo připouštějí zvláštní Boží prozřetelnost
v otázce rozmnožování rostlin, odlišující se od všeobecného pohybu hmoty, jsou vlažní
kartesiáni (les cartésiens mitigés), kteří opustili pravidlo svého učitele.“123 Tato citace
vede Postigliolu k názoru, že Montesquieuův postoj k Descartovi a jeho filosofii prošel od
té doby proměnou: „Jedná se o zásadní obrat v Montesquieuových fyzikálních
představách, k němuž dochází přibližně v rozmezí dvou let.“124
Jak však uvádí Casabianca, Montesquieu touto citací nemá na mysli nutnost
bezvýhradného následování Descarta.125 Descartovo dědictví pro něj spočívá především
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v jeho přístupu k přírodě, v metodách a principech jeho filosofie, nikoli v jejím
nekritickém přejímání. Descartes je podle Montesquieua prvním moderním filosofem,
který otevřel cestu novému poznání světa a zbavil jej nánosů staré filosofie. V určitých
jednotlivostech se Descartes samozřejmě mýlil, to však podle Montesquieua nesnižuje
jeho velikost ani jeho zásluhy. Descartes sám si byl vědom svých možných omylů
a nutnosti dále kriticky zkoumat jevy v přírodě.126 V Myšlenkách proto o něm
Montesquieu prohlašuje: „Říkal jsem: ‘Descartes je podoben tomu, kdo by přeťal
provazy, kterými jsou lidé svázáni; běžel vedle nich a na cestě se zastavil; je možné, že až
do cíle nedoběhl. Kdo by však řekl, že ten, kdo se vydá na cestu jako první, bude schopen
dorazit až do cíle?‘“127 Montesquieu představuje Descarta jako myslitele, který zbavil
filosofii letitých předsudků a jako první ji vyvedl na světlo díky tomu, že stanovil jasné
principy poznání a odmítl přijmout jakýkoli rozumem nepodložený závěr. Tyto principy
jsou přitom platné bez ohledu na konkrétní závěry Descartovy filosofie, které mohou
jeho následovníci revidovat, a dokonce i odmítnout. Přísný kartesián je podle
Montesquieua právě ten, kdo používá metody a principy slavného předchůdce, nikoli
ten, kdo svého učitele ve všem následuje a neumí se k jeho filosofii kriticky postavit.
Jeho výtka na tomto místě přitom směřuje na stoupence teorie preformace, Andryho
a Geoffreyoa, kteří v linii Malebranche spojovali otázku rozmnožování s teologickými
premisami o existenci všech živých druhů od okamžiku stvoření.128 Jako boj proti
předsudkům se dědictví Descarta neomezuje pouze na přírodní vědy, je platné i v oblasti
politické filosofie, jak dokazuje tato myšlenka: „Panovníci jsou tak těsně obklopeni
kruhem svých dvořanů, kteří jim vše zaclánějí a zabraňují jim cokoli spatřit, že ten, komu
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by se podařilo vidět jasně, by byl podoben Descartovi, který vyšel z temnot staré
filosofie.“129
Montesquieuovy výhrady vůči antické filosofii se týkají především dvou bodů.
Montesquieu zaprvé odmítá „absolutní kvality“, pojem, pod něž zahrnuje jak platónské
ideje, tak Aristotelovy kategorie.130 Toto odmítnutí je samozřejmě vedeno v Descartově
duchu, podle něhož je jediným atributem těles jejich existence v prostoru, zároveň je zde
zřejmé působení skeptického proudu ve filosofii (v linii Montaigne), možný je též vliv
Locka.131 Druhým bodem, v němž Montesquieu odmítá antickou filosofii, respektive
Aristotela, je finalismus. Příroda je pouhým systémem zákonů pohybu, nelze tedy
vysvětlovat fyzikální jevy na základě účelu, který tělesa sledují, jako to činil Aristotelés:
Zdá se nejprve, že Aristotelés dobře věděl, co znamená prostupnost těles, neboť
definuje světlo jako akt prostupného jakožto prostupného. Abychom však mluvili
správně, Aristotelés neznal ani prostupnost, ani světlo. Byl zvyklý vše vysvětlovat
pomocí finální příčiny, místo aby uvažoval skrze příčinu formální, takže považoval
prostupnost za zřejmou věc, přestože se takovou mohla zdát pouze těm, kdo již vědí,
co to je světlo.132

Otázka po povaze světla a míře prostupnosti jednotlivých těles nás dovádí k Newtonovi.
Descartes a Newton byli na počátku 18. století považováni za dva velikány nové filosofie,
jejich životy i objevy byly často paralelně srovnávány po vzoru Plútarchových životopisů.
Kartesianismus byl zároveň vlivem interpretace Malebranche čím dál více považován
za dogmatismus a Descartova filosofie za překonanou nauku staré doby. Na druhou
129
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stranu kartesiánská teorie vírů jako vysvětlení oběhu planet a pádu těles byla ve Francii
dominantní až do poloviny 18. století. Konečné vítězství newtonianismu zde totiž
znamenal až návrat komety popsané Halleym roku 1682, který Halley vypočítal na rok
1758. Vlivem přitažlivosti Jupiteru a Saturnu se totiž kometa opět objevila na noční
obloze až v březnu roku 1759, jak správně předpověděl Clairaut, který vzal tyto faktory
v úvahu. Tato událost byla definitivním potvrzením Newtonovy teorie gravitace
a koncem kartesiánské teorie vírů. Newtonovy myšlenky propagoval ve Francii
především Maupertuis, který vydal roku 1734 Pojednání o různých tvarech nebeských
těles (Discours sur les différentes figures des astres). Maupertuis se také angažoval
v debatě ohledně tvaru Země, v níž proti kartesiánům vedených klanem Cassini, kteří
tvrdili, že je Země na pólech protáhlá, vystupovali stoupenci Newtona přesvědčení, že se
vlivem rotace Země na pólech naopak zplošťuje. Důkaz o zploštění Země přinesly
výpravy do Peru a do Laponska ve třicátých a čtyřicátých letech, roku 1744 Cassini
veřejně uznal omyl svých předků.
Vášnivým obhájcem Newtona byl kromě Maupertuise Voltaire, který ve třicátých
letech vydal nejprve Filosofické listy133 a poté Základy Newtonovy filosofie.134 Čtrnáctý
dopis Filosofických listů je věnován právě srovnání Descarta s Newtonem a oslavě
anglického filosofa. Voltaire uznává Descartovy zásluhy, jeho dílo však je v porovnání
s Newtonovým „veledílem“ pouhým „pokusem“. Descartes se ve většině věcí mýlil, číst
jeho spisy je zbytečné: „Mýlil se ohledně povahy duše, důkazů Boží existence, hmoty,
zákonů pohybu, povahy světla…“135 Přesto mu Voltaire neupírá jisté zásluhy, především
to, že díky přesnému používání rozumu a díky své metodě zničil starou filosofii s jejími
předsudky. Podle Voltaira však zároveň Descartes opustil zásady geometrie a byl příliš
věrný svému „systému“, který jej vedl do omylu. Je proto nepřiměřené srovnávat jej
s Newtonem. Voltaire tak přispívá k vytvoření obrazu Descarta jako myslitele, který
zůstal vězněm svých mylných představ, když se snažil podřídit fyziku metafyzice
a pomocí dedukce odvodit všechny přírodní zákony, přičemž opomíjel pozorování
a experiment. Newton v tomto srovnání naopak vystupuje jako Herkulés moderní doby
budující vědu na pevných matematických základech, podpořených pozorováním
133
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a experimenty. Tato nová věda si je přitom vědoma svých omezení a uznává, že povahu
některých jevů není schopna vysvětlit.136
Montesquieu tyto dva filosofy nevnímá v tak příkré opozici, naopak zdůrazňuje,
že Newton je pokračovatelem Descarta, důležité jsou principy a metody obou filosofů,
nikoli konkrétní objevy.137 I Montesquieu přichází s obrazem Herkula jako zakladatele
moderní vědy, má však na mysli spíše Descarta než Newtona: „Někteří antičtí autoři
uvádějí, že Herkulés nebyl dobyvatelem, ale mudrcem, který očistil filosofii od
předsudků, těch opravdových zrůd ducha (ces véritables monstres de l'esprit).“138
V Montesquieuově

knihovně

nalezneme

hlavní

Newtonova

díla,139

z Eseje

o přírodovědných pozorováních je zřejmé, že Montesquieu znal a přijímal Newtonovu
teorii světla a vzniku barev. V úvodu Eseje se totiž dočteme: „Když jsme pozorovali
v mikroskopu hmyz, jehož jméno neznáme […], všimli jsme si, že tento malý tvor, který
má velmi pěknou červenou barvu, se zdá být téměř šedivý, pouze s odstínem červené,
když jej pozorujeme skrz čočku; domníváme se, že to potvrzuje nový systém pana
Newtona, který si myslí, že předmět se zdá být červený pouze proto, že vysílá do očí
paprsky schopné vzbudit počitek červeného, a pohlcuje nebo slabě odráží vše ostatní, co
by mohlo podnítit počitek jiné barvy.“140 Na druhé straně je nutné upřesnit, že
Montesquieu nebyl stoupencem Newtonovy teorie přitažlivosti. Roku 1720 Montesquieu
představoval vítěznou práci k otázce O příčině tíže těles, tato disertace byla přitom
upravenou verzí kartesiánské teorie vírů, která brala v potaz Huygensovy námitky.
136
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Montesquieu je vůči Newtonově teorii zdrženlivý, Voltairovo nadšení pro Newtona
sleduje s odstupem a určitou ironií, zdá se mu, že Voltaire se snaží příklonem
k Newtonově fyzice proslavit především sám sebe.141 Jeho nedůvěru vůči Newtonově
teorii a její nepochopení můžeme vysvětlit zdrženlivým postojem k matematice a ke
geometrickým pravdám obecně. Ve Spicilegiu se v tomto duchu dočteme: „Viděl jsem
rukopis otce Castela, jedná se o kritické posouzení systému pana Newtona. Spis se mi
zdál jasný. Mnoho dobrých námitek, je docela dobře možné, že Newton příliš zneužil
geometrie. A že jak se to stává často, jsou jeho propočty správné a jeho předpoklady
špatné. […] Je možné, že Newtonovi bylo často věřeno na základě přesvědčení
o bezchybnosti geometrie.“142
Montesquieu zajisté nebyl tak dobrým matematikem, aby mohl docenit všechny
body Newtonovy přírodní filosofie. Je nutné však upozornit, že se k Newtonovi vyjadřuje
ve dvacátých letech 18. století, přičemž první obhajoba Newtona od Maupertuise
i Voltaira je až z let třicátých. Jeho postoj nevybočuje z hlavního proudu francouzské
filosofie nového století, není však ani postojem zpátečnickým. Montesquieu nahlíží
na Newtona jako na významného filosofa a pokračovatele Descartovy metody a jeho
principů. Zároveň se mu zdá, že stejně tak jako Descartovi následovníci příliš
zdůrazňovali metafyziku svého slavného předchůdce, až se stala dogmatickou, tak
Newton přeceňuje úlohu matematiky.
Descartes měl velký vliv též na lékařské teorie druhé poloviny 17. století. Právě
na tuto část jeho díla se musíme zaměřit, chceme‐li pochopit, jak nahlížel na lidské tělo
Montesquieu. Otázkami patřícími do biologie se Descartes zabýval již v páté části
Rozpravy o metodě, v první části pojednání O vášních duše a též v některých článcích
Principů filosofie. Jeho dva spisy věnující se podrobně fyziologii člověka vyšly až
posmrtně, Descartes je za svého života nepublikoval v obavě z cenzury. Jedná se
především o pojednání De homine (O člověku), které vyšlo latinsky roku 1662 v Leydenu.
Francouzský originál Traité de l’Homme (Pojednání o člověku) byl zveřejněn v Paříži o dva
roky později v rámci rozsáhlejšího spisu Le Monde ou Traité de la Lumière (Svět aneb
141
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Pojednání o Světle), který navíc obsahoval patnáct kapitol vysvětlujících povahu světla
a jeho šíření. Druhým dílem je spis La description du corps humain (Popis lidského těla),
napsaný roku 1648.143 V pojednání O člověku Descartes přenáší principy své
mechanistické filosofie na lidské tělo, neboli stroj, duše je v jeho podání zbavena všech
funkcí kromě myšlení a vůle, nezajišťuje tedy pohyb, výživu, ani počitky lidského
organismu. Zdroj pohybu, to jest princip života, spočívá podle Descarta výlučně
v dispozici těla, přesněji ve vysoké teplotě srdce. Na rozdíl od Aristotela či Galéna, kteří
též umisťují princip života do srdce, však Descartes nemá na mysli vrozené teplo (innatus
calor) nepodléhající přírodním zákonům, teplo srdce podle něj naopak vyplývá ze zákonů
mechaniky. Descartes navazuje na Harveyho objev krevního oběhu, za aktivní fázi srdce
však nepovažuje systolu, ale diastolu. V srdci je oheň, jenž získává teplo a živiny přímo
z krve, díky teplu se srdce mechanicky rozpíná, toto roztažení vede nakonec k vytrysknutí
krve do tepen, které krev roznášejí po celém těle. Descartes tak striktně odděluje životní
princip od duše a její činnosti. Příčinou smrti je ustání mechanických pohybů v těle,
v jehož důsledku duše opustí tělo.144 Fungování těla pak Descartes připodobňuje
k fungování vodotrysků v královské zahradě ve Versailles. Spis De Homine otevírá tímto
tvrzením:
Tito lidé budou složeni tak jako my z Duše a Těla. Je zapotřebí, abych vám nejprve
popsal zvlášť tělo, a poté také zvlášť duši; a konečně abych vám ukázal, jak musejí být
tyto dvě substance (ces deux Natures) spojeny a sjednoceny, aby tvořily nám podobné
lidské bytosti. Předpokládám, že tělo není nic jiného nežli socha či hliněný stroj, který
Bůh záměrně vytvořil, aby jej připodobnil nám, jak jen nejvíc je to možné. Takže nejen
že mu dá zvnějšku barvu a tvar všech našich údů, ale také že vloží dovnitř všechny
součásti nutné k tomu, aby tento stroj chodil, jedl, dýchal a konečně aby napodoboval
všechny naše funkce, které mohou podle našich představ vycházet z látky a záviset
pouze na uspořádání orgánů.145
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Viz R. Descartes, předmluva (Avertissement) k vydání Le Monde, in: Œuvres complètes, XI, AT, str. I‐VII;
R. Descartes, předmluva (Avertissement) k vydání La description du corps humain, in: Œuvres complètes,
XI, AT, str. 219‐222.
144
Viz A. Bitbol‐Hesperiès, Le principe de vie chez Descartes, Vrin, Paris 1990.
145
R. Descartes, Traité de l’Homme, in: Œuvres complètes, XI, AT, str. 119‐120.
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Descartovy názory na principy pohybu lidského těla rozvinuli ve druhé polovině
17. století především italští lékaři. Casabianca ukazuje, že právě na tyto autory navazuje
při úvahách o lidském těle Montesquieu. V následující kapitole se proto budeme zabývat
mechanickým vysvětlením fungování „stroje“ lidského těla a přesným určením místa
autora Ducha zákonů v rámci těchto teorií.
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II. Mechanika lidského stroje
II. 1. „Pozoroval jsem vnější tkáň ovčího jazyka…“146
Čtrnáctá kniha Ducha zákonů představuje ostrý předěl vzhledem k dosavadnímu
zkoumání, které se soustředilo na popis povahy a principu jednotlivých zřízení
a na otázku politické svobody. Kniha nese název „Zákony ve vztahu, jaký mají k povaze
podnebí“ (Des lois dans le rapport qu'elles ont avec la nature du climat); po úvodní větě
shrnující hlavní myšlenku celé knihy, totiž že zákony mají přihlížet k rozdílným vášním
a povahám, které se mění v závislosti na podnebí, Montesquieu bez přípravy uvede:
„Chladný vzduch smršťuje okraje vnějších vláken našeho těla; to zvyšuje pružnost (leur
ressort) těchto vláken a podporuje tok krve zpět k srdci. Zároveň chladný vzduch snižuje
délku těchto vláken, čímž dále zvyšuje jejich sílu. Naproti tomu teplý vzduch rozvolňuje
okraje vláken a prodlužuje je; snižuje tak jejich sílu a pružnost.“147 Jedná se o poněkud
nečekané tvrzení, když uvážíme, že máme před sebou politický spis, který se až do té
doby zabýval klasickými tématy politické teorie, tedy otázkou svobody v jednotlivých
zřízeních, problematikou výchovy či úpadkem principu monarchie, despocie a republiky.
Již jsme uvedli, že Montesquieu v první kapitole knihy vysvětluje, co chápe pod
pojmem „duch zákonů“. Uvádí zde, že je nutné zkoumat zákony dané země ve vztahu
k mnoha okolnostem, včetně jejího podnebí a povahy půdy. Casabianca v této souvislosti
mluví o tzv. situačním ukotvení zákonů. V předchozích knihách (I‐XIII) Montesquieu
zkoumal zákony vzhledem k politické struktuře, v níž se nacházejí, čtrnáctá kniha podle
Casabianky otevírá nový celek (knihy XIV‐XXVI), kde Montesquieu zkoumá pozitivní
zákony v situačním kontextu, tj. vzhledem k přírodním podmínkám dané země, ale též
s ohledem na mravy a zvyky jednotlivých národů, jejich náboženství nebo vztah
k obchodování. Na tento celek podle něj navazuje závěrečný oddíl, jedná se o knihy XXVII
až XXXI, kde jsou na příkladu římských zákonů o dědictví a na vývoji franckých zákonů
rozebírány zákony z hlediska jejich dějinného vývoje. Ohledně čtrnácté knihy Casabianca
píše: „podnebí, které poukazuje na odlišnost, otevírá otázku nepolitických podmínek
146
147

Montesquieu, EL XIV, 2, str. 476.
Tamtéž, str. 474.
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zákonodárství.“148 Casabianca tak přesvědčivě ukazuje, že kniha O duchu zákonů
navzdory zdání určité roztříštěnosti nepostrádá řád, neboť jednotlivé části jsou
propojeny snahou po pochopení zákonů v různých perspektivách a s tím související
otázkou dosahu činnosti zákonodárce.
Toto vysvětlení nám však neumožňuje dostatečně pochopit, proč Montesquieu
najednou mluví o vláknech, šťávách či míze a uprostřed druhé kapitoly pronese:
„Pozoroval jsem vnější tkáň (le tissu extérieur) ovčího jazyka v místě, kde se zdá být
na pouhý pohled pokryta výstupky. Pod mikroskopem jsem na těchto výstupcích viděl
chloupky a jakési chmýří; mezi výstupky byly pyramidy, které na konci tvořily jakoby
chomáčky.“149 Jádrem této knihy je druhá kapitola, jejíž text je téměř doslovným
přepisem úryvků z Eseje o příčinách, kterou Montesquieu napsal po návratu ze svých
cest. Je tudíž nutné zasadit tyto pasáže do patřičného kontextu, abychom pochopili,
jakou důležitost má pro politickou teorii tvrzení o tom, že „chladný vzduch smršťuje
okraje vnějších vláken našeho těla“. Montesquieu se zde totiž přihlašuje k lékařské teorii
navazující na Descartovo pojetí lidského „stroje“, jak jsme je načrtli v závěru předchozí
kapitoly. Jak uvidíme, Montesquieu přejímá hlavní teze tzv. iatromechanické150 školy,
zároveň velmi originálním způsobem spojuje otázku fyziologie člověka s problematikou
morální a politické filosofie. Naším cílem je podrobně prozkoumat Montesquieuovy
názory na lidské tělo, abychom mohli v následující kapitole vysvětlit, proč je pro autora
Ducha zákonů důležité studovat interakci lidského těla s prostředím a jaké důsledky má
toto zkoumání pro možnost uskutečnění uměřeného zřízení.

II. 2. Iatromechanická škola vs. vitalismus
V druhé polovině 17. století převažují v lékařských teoriích dva základní přístupy
k vysvětlení fungování lidského těla. Na jedné straně stojí stoupenci mechanického
pojetí, na druhé straně jsou lékaři a filosofové označovaní za iatrochemiky nebo vitalisty.

148

D. de Casabianca, L’Esprit des lois. Montesquieu, Ellipses, Paris 2003, str. 28.
Montesquieu, EL XIV, 2, str. 476.
150
Ve francouzštině se pro označení lékařských teorií 17. a 18. století vycházejících z mechanického pojetí
lidského těla používá termín iatromécanique, případně iatrophysique; první část složeniny pochází
z řeckého iátros (lékař). Stejným způsobem je pak složen pojem iatrochimie. Běžně se mluví
o iatromechanické „škole“, sami její představitelé si byli vědomi blízkosti svých náhledů na lidské tělo,
ve smyslu organizovanosti či jednoty tezí se však o „školu“ v přísném slova smyslu nejednalo.
149
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Za jednoho z prvních stoupenců této větve medicíny bývá považován Paracelsus
(1493‐1541).151 Hlavní rysy Paracelsovy nauky – odmítání matematiky, vysvětlení
fungování organismu na základě interakce několika chemických substancí (za hlavní
procesy jsou považovány kvašení, vření, případně zahnívání),152 ontologické pojetí
nemoci a odmítnutí hippokratovské medicíny – stojí v základu „chemického“ přístupu
k lidskému tělu. Pokračovatelem Paracelsa je van Helmont (1577‐1644), který odmítá
nejen hippokratovské šťávy, ale i Paracelsovy principy; hlavní substancí je podle něj
voda.153 Mezi stoupence iatrochemie patřil též Franciscus de la Boë, zvaný Sylvius
(1614‐1678), jeden z prvních obhájců Harveyho objevu krevního oběhu, nebo významný
německý lékař Stahl (1659‐1734).154 V průběhu 18. století se centrem vitalismu ve Francii
stává lékařská fakulta v Montpellier.155 Canguilhem při srovnání vitalistického
a mechanistického přístupu k lidskému tělu zmiňuje Rádlovu interpretaci, podle níž tyto
dva postoje souvisejí s odlišným nazíráním na přírodu. Zatímco vitalismus chápe člověka
jako součást přírody, podle mechanistického pojetí stojí člověk tváří v tvář přírodě a cítí
151

Paracelsus se kromě filosofie věnoval též astronomii, alchymii či magii, v renesančním duchu
zdůrazňoval souvislost mezi mikrokosmem a makrokosmem. Za základní tři principy v přírodě považoval
sůl, síru a rtuť. Nemoc podle něj není způsobena nerovnováhou ve šťávách lidského těla, jak v návaznosti
na Hippokrata tvrdila tehdejší medicína, nemoc je skutečně existující entitou. V Montesquieuově knihovně
nalezneme dvě Paracelsovy knihy: Paracelse, La grande chirurgie, traduite en français de la version latine,
Lion, 1589 (Katalog, číslo 1291); Paracelse, De restituta utrisque medicina vera praxis, Lugd., 1578
(Katalog, číslo 1344).
152
La fermentation, l’effervescence, la putréfaction.
153
Van Helmont kladl důraz na pozorování a prováděl mnoho experimentů, například ukázal, že rostlina si
vytváří substance potřebné pro růst pouze pomocí vody, aniž by je získávala skrze kořeny přeměnou půdy,
což byl tradovaný názor již od dob Aristotela. Do nádoby se zváženou vysušenou zeminou zasadil van
Helmont vrbu, rostlinu zavlažovala pouze dešťová voda. Po pěti letech vrbu z nádoby vyňal a zvážil, stejně
tak i zeminu. Vrba vážila 164 uncí, avšak zeminy ubyly pouze dvě unce. Podle Van Helmonta si rostlina
substance nutné ke svému růstu vytváří především díky kvašení vody. Tento slavný experiment zmiňuje
v Myšlenkách a Spicilegiu i Montesquieu (Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 820, str. 353;
článek 40, str. 667). Viz též F. Guyénot, Les sciences de la vie aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’idée
de l’évolution, Albin Michel, Paris 1941, str. 115‐116.
154
Georg Ernst Stahl vystupoval proti redukci lidského těla na mechanismus a oddělení substance myslící
od těla, kritizoval však též teze iatrochemiků. Klíčový je pro Stahla koncept duše jako vitálního principu,
který udržuje lidské tělo v jednotě a umožňuje jeho zachování. Živé organismy mají vrozený sklon k zániku
a zahnívání, například krev, jež je v neustálém varu a kvasu, má tendenci hnít, krevní oběh ji však udržuje
v dobrém stavu. Spojovacím elementem jednotlivých orgánů je právě duše zajišťující účel lidského
organismu, kterým je jeho přetrvání, duše navíc řídí operace vnímání, pohybu i výživy. Stahl tedy proti
mechanickému redukcionismu staví teleologický koncept lidské duše, která používá tělo jako svůj nástroj
a která je nehmotnou aktivní substancí, ekvivalentem fysis hippokratovské medicíny. V Montesquieuově
knihovně nalezneme Stahlovo souhrnné dílo: G. E. Stahl, Opuscula chimico phisico medica, Halae
Magdeburgicae, 1719 (Katalog, číslo 1351).
155
Podle stoupenců „školy z Montpellier“ (l’école de Montpellier) je život jednotícím transcendentním
principem lidského organismu a příčinou všech jeho projevů. Lékaři z Montpellier se hlásí k Hippokratovi,
přesněji k jeho koncepci natura medicatrix, tedy léčebné síly přírody a lidského organismu, a sdílejí
hippokratovskou skepsi k účinkům léků.
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se z ní vydělen. Vitalismus vnímá přírodní jevy jako „přirozené“, nachází v nich smysl
i duši. To je podle Rádla případ Platóna, Aristotela, Galéna i středověkých a renesančních
myslitelů. Ti všichni považovali svět za harmonický celek uspořádaný podle určitých
pravidel a sledující svůj účel, jehož je člověk součástí.156
Proti tomuto pojetí lidského organismu stojí lékaři navazující na kartesiánskou
koncepci lidského těla jakožto stroje. Sám pojem méchané označuje v řečtině „stroj“,
slovo le mécanisme je ve francouzštině 17. století neologismem. Podle slovníku tento
pojem označuje nejprve „uspořádání součástek určitého stroje“.157 Slovník Littrého
z roku 1867 zmiňuje, že slovo „mechanismus“ získává v 18. století další význam, neboť
označuje mínění, podle něhož je vše v přírodě způsobeno mechanickými vlastnostmi
hmoty.158 Co se týče iatromechanismu (Littré používá výraz iatromatematika), ten
definuje slovník takto: „[lékařská teorie], jež uplatňuje matematické postupy pro
vysvětlení životních projevů.“159 Iatromechanici vystupovali proti vágnosti chemických
a vitalistických koncepcí, které bez bližšího vysvětlení používaly pojmy kvašení či vření;
jejich cílem bylo vnést do lékařského zkoumání jasnou metodu a zřetelné výsledky.
Stejně jako lékaři ze školy z Montpellier se i iatromechanici hlásili k Hippokratovi, kladli
však důraz především na jeho metodu, tedy přímé zkoumání, a zároveň odmítali
hippokratovský koncept nemoci i existenci tělesných šťáv. Iatromechanická škola se
rozvinula především v Itálii díky velmi silnému dědictví Galileiho.160 Promítnutí
mechanických zákonitostí do fungování lidského těla si můžeme dobře ukázat na citaci
ze spisu Praxis medica, který vydal roku 1696 Giorgio Baglivi (1669‐1706), jeden
z předních stoupenců iatromechanismu:
Prozkoumejte s určitou pozorností tělesné uspořádání člověka: co zde naleznete? Jsou
snad dásně vyzbrojené zuby něčím jiným nežli kleštěmi? Žaludek je pouhým kotlem;
156

G. Canguilhem, Connaissance de la vie, str. 111‐113.
A. Rey (vyd.), Dictionnaire historique de la langue française, 2, Le Robert, Paris 1998, str. 2173.
158
E. Littré, Dictionnaire de la langue française, díl 5, Gallimard, Hachette, Paris 1969, heslo „mécanisme“,
str. 14.
159
Definice lékaře zastávající iatromechanickou pozici je následující: „Lékař, který se snaží vysvětlit
všechny životní projevy pomocí principů hydrauliky a mechaniky a na základě matematických výpočtů. Tito
lékaři, jejichž škola se zrodila v Itálii kolem poloviny 17. století, nesli také jméno „mechanici“. E. Littré,
Dictionnaire de la langue française, díl 4, Gallimard, Hachette, Paris 1969, hesla „iatromathématique“
a „iatromathématicien“, str. 705.
160
Grmek uvádí, že Galileiho dílo bylo teoretickým základem veškerého mechanistického lékařství. Mirko
D. Grmek, La première révolution biologique. Réflexion sur la physiologie et la médecine du XVIIe siècle,
kapitola II.
157
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žíly, tepny, celý cévní systém, to jsou hydraulické trubice; srdce je pružinou, útroby
jsou cedníkem; plíce jsou pouhé měchy; a svaly? Jednoduše provazy. Oční úhel je
kladkou a tak dále. Ponechme snahu po vysvětlení přírody a tím pádem ustavení
zvláštní filosofie chemikům s jejich vznešenými pojmy „fúze“, „sublimace“
a „precipitace“; přesto zůstane nezpochybnitelné, že všechny tyto jevy se musejí
vztahovat k zákonům rovnováhy, klínu, pružiny a k dalším částem mechaniky.161

V této citaci jsou zřetelně vysloveny zásadní rysy iatromechanismu, tedy odmítnutí
chemických konceptů z důvodu jejich víceznačnosti a malé výpovědní hodnoty,
decentralizované pojetí lidského těla, které je pouhým souborem autonomních
mechanismů, důraz na racionální uchopení problému, ale též na experiment a přesné
pozorování, a konečně hledání paralel mezi základními nástroji mechaniky a fungováním
lidského těla. Zároveň si můžeme povšimnout, že žaludek je zde přirovnán ke kotli
(la cornue), čímž se tento orgán do jisté míry vymyká ostatním částem těla, při jejichž
fungování se uplatňují mechanické principy.
Mezi nejvýznamnější iatromechaniky patří kromě Bagliviho italští lékaři Borelli
(1608‐1679), jeho žák Malpighi (1628‐1694) či Skot Pitcairne (1652‐1713), koncept
vlákna však používá ve své teorii též Glisson (1597‐1677), jehož pojetí lidského
organismu je ovlivněno vitalismem.162 Všichni tito lékaři přijímají Descartovu myšlenku
lidského těla jakožto stroje řízeného zákony mechaniky, zároveň však kritizují konkrétní
body kartesiánského pojetí, jako například pohyb spiritů163 či způsob přenosu počitků.
161

G. Baglivi, Praxis medica, citováno podle francouzského překladu: G. Canguilhem, Connaissance de
la vie, str. 133. Podle Canguilhema nalezneme paralely mezi fungováním strojů a lidského těla již
u Aristotela (De motu animalium), zásadní rozdíl však spočívá v odlišném pojetí pohybu u obou autorů.
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V Montesquieuově knihovně nalezneme dvě základní Borelliho díla: A. Borelli, De motu animalium,
Lugduni Batavorum, 1710 (Katalog, číslo 1411); A. Borelli, De vi percussionis et motionibus naturalibus,
Lugduni Bat., 1686 (Katalog, číslo 1762). Dále souhrnné dílo Malpighiho: Malpighi Marcelli Opera, Lugd.
Bat., 1687 (Katalog, číslo 1151); M. Malpighi, Bononiensis Opera omnia, Londoni, 1686 (Katalog, číslo
1254) a větší množství děl Glissona: F. Glisson, De rachitide sive morbo puerilli, Lugd. Bat., 1671 (Katalog,
číslo 1105); F. Glisson, Tractatus de ventriculo et intestinis, Amstel., 1671 (Katalog, číslo 1106 a číslo 1247);
F. Glisson, Anatomia hepatis et nonulla de limphae ductibus nuper repertis, Amster, 1659 (Katalog, číslo
1245 a číslo 1246); F. Glisson, Tractatus de natura substantiae energetica, Londini, 1672 (Katalog, číslo
1467). Knihy A. Pitcairna v knihovně chybí.
163
Teorie spiritů (les esprits), přetrvávající až do 18. století, sahá ke Galénovi. Podle Galéna jsou v těle tři
hlavní orgány: játra, srdce a mozek, kterým odpovídají odlišné funkce i spirity. Játra, v nichž vzniká pneuma
fyzikon (spiritus naturalis) zajišťují vegetativní funkci a rozvádějí spirity po těle pomocí žil. Srdce je skrze
vrozené teplo (innatus calor) zdrojem života, vzniká v něm tzv. pneuma dzotikon (spiritus vitalis), které je
po těle roznášeno tepnami. Konečně v mozku zajišťujícím psychickou funkci vzniká pneuma psychikon
(spiritus animalis). Tyto spirity, které vznikají přeměnou spiritů ze srdce a tepen, jsou spojnicí mezi tělem
a duší, zajišťují pohyby a vnímání. V 17. století je existence spiritů všeobecně přijímána, pouze někteří
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Ve své knize o lékařství a fyziologii 17. století charakterizuje Grmek teoretickou pozici
iatromechanistů takto: „Základní ideou iatromechanismu je redukce životních funkcí
jednotlivých orgánů na složitou a dobře uspořádanou soustavu malých strojů.“164 Výraz
„vlákno“ se začíná běžně objevovat v anatomických spisech v poslední třetině 17. století,
vrcholné období iatromechanismu můžeme situovat mezi léta 1660 až 1670.165
V polovině 17. století přichází Severino s požadavkem resolutio ad minutum, díky
používaní mikroskopu dosahují iatromechanici mnoha významných objevů v anatomii.166

II. 3. Vlákno a struktura lidského těla
Pro Montesquieua je stejně jako pro Bagliviho základní jednotkou lidského těla vlákno;
takto pochopený pojem vlákna nalezneme již u Descarta.167 Na souvislost mezi
iatromechanickými teoriemi a pochopením fungování lidského těla u Montesquieua
poukázal jako první ve své disertaci Casabianca. Naše zkoumání vychází z jeho práce,
naše závěry ohledně toho, do jaké míry Montesquieu přejímá hlavní teze této školy
a na jakého autora navazuje, se však liší. Casabianca nejprve nachází styčné body mezi
Montesquieuem

a Glissonem,

vzhledem

k tomu,

že

se

v určitých

otázkách

Montesquieuova pozice od Glissona odchyluje, obrací se poté k teoriím italských
iatromechaniků a ukazuje, že Montesquieu přejímá jejich pojetí lidského těla a jeho
struktury. Domníváme se, že poukaz na Glissona a na italské iatromechaniky
neumožňuje přesně určit Montesquieuovu pozici a že je tudíž Casabiankovo vysvětlení
neúplné. V této kapitole nejprve porovnáme Glissonovo a Montesquieuovo pojetí
vlákna, což nám umožní poukázat na odlišný náhled autora Ducha zákonů, koncepcím
lékaři ji popírají (například Harvey či Sténon); o spiritech se mluví právě v souvislosti se svalovým
pohybem. Montesquieu hájí existenci spiritů například ve shrnutí disertace Jeana Grégoira Proti animálním
spiritům; toto shrnutí Montesquieu pronesl po svém projevu u příležitosti zahájení nové sezóny
v bordeauxské akademii roku 1717. Viz Montesquieu, Résomption de la dissertation de M. Grégoire contre
les esprits animaux, in: Montesquieu, Œuvres complètes, III, vyd. A. Masson, Nagel, Paris 1955, str. 56‐67.
164
M. Grmek, cit. dílo, str. 170.
165
Roku 1661 vydává Malpighi De pulmonibus, roku 1662 vychází latinsky Descartův spis De homine
a Belliniho Exercitatione anatomica de structura et usu renum; 1664 poté zásadní dílo Sténona De musculis
et glandulis specimen a též francouzské vydání De homine; o rok později vydává Hooke spis Micrographia,
ve stejném roce pronáší Sténon slavnou přednášku o anatomii mozku. Konečně roku 1666 vychází
Malpighiho pojednání De structura viscerum. Základní Borelliho spis De motu animalium je vydán
posmrtně v letech 1680‐1681.
166
Například Malpighimu je připisován objev kapilár či plicních alveol, Leeuwenhoek jako první pozoroval
pod mikroskopem spermie a popsal červené krvinky; dánský lékař Sténon se věnoval především anatomii
mozku.
167
R. Descartes, Traité de l’Homme, str. 201. Též Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, článek 159, str. 703.
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italských lékařů se budeme věnovat v další části kapitoly. V té podrobně rozebereme
vlastní Montesquieuovu pozici na příkladu jednoho z velkých témat fyziologie přelomu
17. a 18. století, tedy problému svalového stahu a s tím související otázkou vedení
vzruchu. Důležitost tohoto tématu v dobových vědeckých diskusích můžeme doložit
citací z Boerhaaveho: „Nikdy nedošlo k tomu, že by se pozvedlo tolik rozdílných názorů
a nikdy jsme nebyli v takových rozpacích ohledně rozhodnutí, které mínění je nejlepší,
jako v případě svalového pohybu, neboť žádné téma nebylo tak temné, co se týká
koncových cév a pohyblivosti svalu.“168
Francis Glisson, který jako první přijal a podrobně rozvinul teorii vlákna, vydal svá
základní díla ve dvou po sobě následujících letech: Tractatus de ventriculo et intestinis
byl publikován roku 1671, Tractatus de natura substantiae energetica roku 1672. Stejně
jako Montesquieu i Glisson tvrdí, že živý organismus je složen z vláken, podle Glissona
každé vlákno není pouze pružné a elastické, ale též dráždivé (iritabilní). Přirozená
dráždivost vlákna zahrnuje tři schopnosti: vnímání, apetit a pohyb. Iritabilita je
v Glissonově pojetí vlastností každého vlákna, které se tak stává aktivním zdrojem
pohybu.169 Ke stahu svalových vláken v ostrých a kyselých tekutinách, případně vlivem
chladu, dochází podle Glissona díky autonomní schopnosti živého vlákna reagovat
na přímý impuls; v tomto případě se jedná o motus naturalis, který Glisson odlišuje od
motus sensitivus (při němž je již zapojen nervový systém) a od motus animalis (kde je
navíc zapojena i vůle).170 Montesquieu sdílí s Glissonem koncepci lidského těla
tvořeného vlákny i schopnost kontraktility živého vlákna, smršťování vlákna ovčího
jazyka však vysvětluje zcela mechanicky; jak poznamenává Casabianca: „Schéma, které
používá Montesquieu, je mnohem jednodušší: kontraktilita je i u něj představena jako
základní vlastnost vlákna, její ‘síla‘ však vychází přímo ze struktury vlákna, které je
schopno se smrštit.“

171

Je ovšem tato schopnost kontraktility specifickou vlastností
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H. Boerhaave, Institutiones, § 380. Přeloženo s přihlédnutím k francouzskému vydání: Institutions
de Médecine de Mr Herman Boerhaave, Paris, 1740, přeložil La Mettrie. Montesquieu v Projevu o roli
ledvinových žláz uvádí: „Většina věcí se zdá neuvěřitelných pouze proto, že jsou neznámé; úžas opadne
téměř vždy s tím, jak se k nim přiblížíme; litujeme sami sebe a stydíme se za to, že jsme byli naplněni
obdivem. S lidským tělem je to jiné; filosof je udiven a nachází nekonečnou Boží velikost v pohybu svalu
stejně tak jako v rozpletení chaosu.“ Montesquieu, Discours sur l'usage des glandes rénales prononcé le 25
août 1718, str. 15.
169
F. Duchesneau, Les modèles du vivant de Descartes à Leibniz, Vrin, Paris 1998, str. 188.
170
M. Grmek, cit. dílo, str. 167.
171
D. de Casabianca, Le sens de l’esprit, str. 275.
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živých vláken jako u Glissona? Podle Casabianky Montesquieu rozlišuje mezi
kontraktilitou a vnímavostí. Vlákna sama o sobě nemají schopnost vnímání, avšak
veškerá vnímavost vychází z jejich struktury. Způsob přenosu počitku je podle
Casabianky u Montesquieua vibrační, přičemž stupeň citlivosti závisí na stupni narušení
vlákna. Rozlišení mezi vnímavostí a iritabilitou nás odkazuje na koncepci Albrechta von
Hallera, avšak jeho kniha Pojednání o vnímavé a iritabilní povaze částí těla živočichů172 je
z roku 1756, přičemž Montesquieovy úvahy na dané téma jsou z třicátých let.
Domníváme se, že přesvědčení o blízkosti mezi koncepcí Glissona a Montesquieua
založené na struktuře lidského těla a schopnosti vlákna se smršťovat, na které poukazuje
nejen Casabianca, ale i Barrera v komentáři k Eseji o příčinách,173 nespočívá na pevném
základě. Montesquieu totiž na rozdíl od Glissona nečiní z vlákna aktivní zdroj pohybu.
Příklad smrštění vlákna vlivem chladu, na němž zakládá Casabianca blízkost obou autorů,
je u každého z nich vysvětlováno odlišně a má i různý dopad na celou jejich teorii.
Zopakujme ještě jednou úvodní tvrzení druhé kapitoly čtrnácté knihy:
Chladný vzduch smršťuje okraje vnějších vláken našeho těla; to zvyšuje pružnost
těchto vláken a podporuje tok krve zpět k srdci. Zároveň chladný vzduch snižuje délku*
těchto vláken, čímž dále zvyšuje jejich sílu. Naproti tomu teplý vzduch rozvolňuje
okraje vláken a prodlužuje je; snižuje tak jejich sílu a pružnost.174

Citace navozuje otázku, zda je možné pochopit „pružnost“ vláken, o níž mluví
Montesquieu, jako „tonus“, tedy inherentní vlastnost svalu, která se projevuje jeho
elasticitou a stálým napětím. Pojem „tonus“ svalových vláken se objevuje poprvé
u Galéna, později jej převzal Fabrizi d’Aquapendente (1537‐1619) a taktéž Borelli.175
Montesquieu však na podporu své teze v poznámce pod čarou (kterou jsme v citaci
označili hvězdičkou) uvádí: „víme, že [chladný vzduch] zkracuje kov.“176 Pružnost

172

Mémoires sur la nature sensible et irritable des parties du corps animal.
G. Barrera, poznámky k Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères, in:
Montesquieu, Œuvres complètes, 9, Œuvres et écrits divers, II, Voltaire Foundation, Oxford 2006,
poznámka 19, str. 223.
174
Montesquieu, EL XIV, 2, str. 474.
175
Naopak Descartes tento koncept pravděpodobně neznal, rozhodně se o něm nikde nevyjadřuje. Viz G.
Canguilhem, La formation du concept de réflexe au XVIIe et XVIIIe siècles, Vrin, Paris 1977, str. 20.
176
Montesquieu, EL XIV, 2, poznámka b, str. 474.
173
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svalových vláken tedy Montesquieu nechápe jako jedinečnou vlastnost tkání živých
bytostí, a tudíž jako svalový „tonus“.
Z toho je zřejmé, že Montesquieu při vysvětlení pružnosti svalových vláken nesdílí
ani Glissonův koncept přirozené iritability. Casabianca vysvětluje Montesquieuovo
tvrzení z úvodu čtrnácté knihy poukazem na citaci z Glissonova Tractatus de ventriculo et
intestinis. Glisson zde pojednává o motus naturalis a ukazuje, že k němu může dojít, aniž
by došlo k podráždění nervu; dokazuje tak autonomii svalových vláken chápaných jako
zdroj pohybu a dráždivosti. Danou pasáž Glisson uvozuje takto: „Je nutné, abychom zde
ukázali přirozenou Percepci v případech, kdy bez jakýchkoli pochybností nedochází
k počitkům.“177 Těmito případy jsou: stahy srdce, trhavé pohyby těl sťatých zvířat;
pohyby střev a přetrvávající pulsování srdce u pitvaných zvířat; stahy svalových vláken
u mrtvých zvířat vlivem ostrých či kyselých tekutin, a konečně smršťování svalových
vláken, na něž působí chlad, takže se tato vlákna „stahují silně tonickým pohybem a činí
těla ztuhlými.“178 Glisson tedy v této pasáži pojednává o reziduálních pohybech
usmrcených zvířat a mimo jiné zmiňuje příklad kontrakce vláken mrtvých těl vlivem
chladu. Montesquieu však nesdílí přesvědčení, že by vlákno bylo samo o sobě zdrojem
pohybu, z poznámky pod čarou je zřejmé, že neodlišuje pohyb vláken živého organismu
od smršťování neživých materiálů. Montesquieu mluví o účinku chladu a tepla, nikoli
však proto, aby se zabýval otázkou příčiny pohybu v případě absence nervového
vzruchu, jako tomu je u Glissona v citované pasáži. Názor o blízkosti náhledů obou
autorů tedy není dostatečně podložený.179
Montesquieu sám zmiňuje problém reziduálních pohybů v Eseji o přírodovědných
pozorováních, když popisuje pitvání žáby zaživa: „Nechali jsme otevřít žábu a zaškrtili
jsme jednu velkou žílu, rovnoběžnou s jinou, která jde od hrudní kosti ke stydké krajině,
podél liney alby. […] Nepovšimli jsme si žádného peristaltického pohybu ve střevech;
pouze jsme jednou zahlédli zvláštní a jakoby křečovitý pohyb, který střeva nafoukl, jako
se nafukuje prudkým fouknutím měchuřina; což musí být připsáno animálním spiritům,
177

F. Glisson, Tractatus de ventriculo et intestinis, VII, § 3, str. 170‐171, citováno podle francouzského
překladu F. Duchesneau, cit. dílo, str. 191.
178
Tamtéž, str. 192.
179
Musíme zde uvést, že sám Casabianca píše: „Je zřejmé, že Glisson mu [Montesquieuovi] nemůže být
neznámý, to však ještě neznamená, že je jeho hlavním zdrojem.“ D. de Casabianca, Le sens de l’esprit, str.
273. Domníváme se však, že samotné vysvětlení pozorování ovčího jazyka poukazem na Glissonovu
koncepci iritabilního vlákna je zavádějící.
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které byly při roztržení zvířete prudce neseny do této části.“180 Montesquieu tedy
připisuje reziduální pohyb spiritům; zdrojem pohybu tak nejsou samotná vlákna, ale tyto
spirity, jejichž pohyb v umírajícím organismu je chaotický. Závěr, ke kterému
Montesquieu dochází, nás přivádí spíše k Descartovi nežli ke Glissonovi. Pro vysvětlení
účinků chladu a tepla na vlákna lidského těla musíme hledat inspiraci jinde.
Nabízí se srovnání Montesquieuovy koncepce vlákna s teoriemi italských lékařů,
kteří se v otázce vedení nervového vzruchu a svalového stahu kriticky vymezovali vůči
Descartovi. Baglivi tvrdí, že celé lidské tělo je složeno z vláken, která jsou navázána jedno
na druhé. Tělo je tedy tkání, v níž jsou všechny části navzájem pospojované. Podobným
způsobem se vyjadřuje i Montesquieu.181 Vlákna jsou přitom podle italských
iatromechaniků dutá, protéká jimi nervová šťáva, která je nositelem nervového vzruchu;
pro koncept vlákna je tak zásadní pojem souvztažnosti (le rapport) a spojnice mezi
jednotlivými částmi.182 Casabianca se domnívá, že Montesquieu přejímá teoretickou
pozici italských iatromechanistů a ohledně otázky svalového stahu uvádí: „Zdá se, že zde
Montesquieu přejímá ‘běžný systém’, který hájí Borelli, podle něhož je stažení svalu
výsledkem přívalu animálních spiritů uvnitř nervů.“183 Casabianca poukazuje na to, že
Borelli připodobňuje svalovou kontrakci zkrácení namočeného provazu, který se
nafoukne a smrští vlivem vody, jež naplní prostor mezi vlákny. Podle Casabianky se
Montesquieu domnívá, že se nafukují přímo svalová vlákna, nikoli prostor mezi nimi,
princip svalového stahu ale chápe stejně jako Borelli.
Inspirace Borellim je možná, neboť Montesquieu prokazatelně znal díla italského
lékaře.184 Bližší srovnání teorií obou autorů však ukazuje, že Montesquieu Borelliho
vysvětlení nepřijímá. Tato otázka přitom není důležitá pouze z hlediska samotného
180

Montesquieu, Observations sur l‘histoire naturelle, str. 33.
Např. Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, článek 679, str. 881.
182
Toto téma rozvíjí v souvislosti s politickou teorií a důležitostí souvztažnosti mezi zákony a vnějšími
okolnostmi ve své disertaci Casabianca.
183
D. de Casabianca, cit. dílo, str. 278. Toto vysvětlení je podle nás nepřesné. Ve skutečnosti není zcela
jasné, co Casabianca chápe pod „běžným systémem“ (le système ordinaire). Toto sousloví se objevuje
v knize Duchesneaua jako citace z Perraulta: „Z toho pramení těžkosti spjaté s neurofyziologickými dohady
typu Borelliho, které Perrault nazývá ‘běžným systémem‘.“ F. Duchesneau, cit. dílo, str. 270. Zdá se, že
Perrault (1613‐1688) chápe poněkud nepřesně Borelliho koncepci svalového stahu a že toto pojetí přejímá
Casabianca. Je třeba poznamenat, že Duchesneau ve své knize nezmiňuje Swammerdamův experiment,
který má zcela zásadní význam.
184
V jedné z Myšlenek se Montesquieu vyjadřuje k problému letu ptáků, který italský lékař zkoumal při
svých výpočtech s ohledem na sílu nutnou k pohybu ve vzduchu. Montesquieu, Pensées. Le Spicilège,
myšlenka 79, str. 204‐205.
181
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fyziologického problému, uvidíme, že se dotýká v širší perspektivě celé problematiky
změny lidského těla vlivem vnějšího prostředí, které vede ke změně lidských vášní,
a tudíž lidské povahy jako takové. Montesquieuovo pojetí svalového stahu se odlišuje od
teorií italských iatromechaniků ve dvou ohledech. Poukázáním na tyto rozdíly zároveň
nabídneme naši interpretaci daného problému.
Zaprvé většina iatromechaniků při vysvětlení problému svalového stahu spojuje
mechanický pohyb s vysvětlením pomocí chemických procesů, což není případ
Montesquieua.185 Problém vedení nervového vzruchu a svalového stahu zaměstnával
všechny vědce tehdejší doby zabývající se fungováním lidského těla. Podle Descarta je
podráždění způsobeno narušením nervového vlákna vnějším podnětem, takže se vlákno
napne a tento tah (la tractation) pronikne až do mozku; Descartes používá metaforu
rozhýbání zvonu provazem. Pohyb otevře póry určité části mozku, z níž se vyřinou
animální spirity, které téměř okamžitě doputují skrze nervová vlákna (která Descartes
považuje za duté trubice) do svalu, jenž se jejich vlivem nafoukne a smrští. Nervy jsou
tedy podle Descarta pasivní, fungují pouze jako spojnice mezi mozkem a orgány či
okrajovými částmi těla, jimiž jsou vedeny nervové vzruchy. Descartes navíc nervům
přisuzuje zároveň motorickou i sensitivní funkci, čemuž odporují již experimenty
provedené Galénem. Spirity jsou podle Descarta nejjemnější částí krve, do mozku
pronikají skrze tepny, takže zdrojem jejich pohybu je srdce; spirity zároveň Descartes
v souladu s řeckým výrazem pneuma chápe jako jemné plyny. Vzhledem k tomu, že
pohyb těchto spiritů je jednosměrný, pouze od mozku směrem k orgánům těla,
předpokládá Descartes, že se v orgánech rozptylují.186
Lékaři mechanistické školy toto vysvětlení svalového stahu odmítají v návaznosti
na experiment provedený Swammerdamem (1637‐1680). Tento holandský lékař
na sklonku padesátých let 17. století prokázal, že izolovaný sval se vnějším podnětem
smrští, aniž by změnil svůj objem.187 Tento experiment vyvrátil kartesiánskou hypotézu
185

S výjimkou Bagliviho a Sténona. Podle Bagliviho je motorické vlákno (la fibre motrice) vybavenou
vrozenou elastickou silou, která je hlavním zdrojem jeho pohybu. Spirity přicházející nervovými vlákny
dodávají pohybu pouze prvotní impuls. Sténon vysvětluje svalový pohyb v důsledku Swammerdamova
experimentu geometricky, jako přiblížení vzdálených stěn rovnoběžnostěnu, které tvoří svalové vlákno. Viz
M. Grmek, cit. dílo, str. 173‐174 a 184‐187.
186
R. Descartes, Traité de l’Homme, str. 133‐143. K Descartovu pojetí viz M. Grmek, cit. dílo, kapitola VII
La notion de fibre vivante.
187
Swammerdam ponořil naříznutý sval do nádoby s vodou, vnějším podrážděním, které způsobilo
smrštění svalu, přitom nedošlo ke zvednutí hladiny, což bylo důkazem, že při svalovém stahu neproudí do

69

o nafukování svalu přívalem spiritů v nervech, takže vědci byli nuceni přijít s novým
řešením. Většina z nich volila pro vysvětlení dění uvnitř svalu kombinaci mechanického
a chemického procesu; například podle Willise je svalový stah vyvolán výbuchem
animálních spiritů, který je možné přirovnat k explozi střelného prachu.188 Borelli
i Croone mluví o chemické reakci, přičemž používají pojmy vření (l‘effervescence) či
kvašení (la fermentation), které je podle nich vyvoláno stykem krevních částic s proudem
nervové šťávy řinoucí se do svalu. Po této chemické reakci následuje mechanický proces
změny postavení částic uvnitř svalu. Takto se podle Borelliho zkracuje samotný sval, aniž
by přitom přijímal částice zvnějšku. Casabianca se tedy mýlí, když se domnívá, že podle
Borelliho se sval napíná přílivem animálních spiritů. Grmek opakovaně zdůrazňuje, že
Borelli bral na vědomí Swammerdamův experiment a při vysvětlení svalové kontrakce
z něj vycházel.189
Montesquieu se při popisu svalového stahu k poukazu na chemickou reakci
neuchyluje. K danému tématu se vztahují dva texty. V Eseji o příčinách se dočteme:
Svalový pohyb je kontrakcí (un mouvement de contraction). Nervová šťáva, která
vstupuje do svalových měchýřků, je činí tvrdšími a napjatějšími. Svalová vlákna jsou
pod tlakem; krev, kterou obsahují, je vyháněna ven a nová do nich nemůže vstoupit.
Brzy poté, co krev naplní sousední cévy, začne tlačit na svalové měchýřky silněji než

svalu žádná další substance a že tedy sval mění svou formu, nikoli objem. Tento experiment je popsán
ve Swammerdamově knize Biblia naturae, které bylo vydáno až roku 1738 díky Boerhaavemu. Vyvstává
tedy problém rozšíření tohoto experimentu mezi ostatními lékaři a vzdělanci. Swammerdam ukázal svůj
experiment Sténonovi, znal jej též Borelli a pravděpodobně většina specialistů tehdejší doby, což však
představovalo pouze omezený okruh osob; do obecného povědomí vstoupil tento experiment až po
vydání knihy. Viz G. Canguilhem, La connaissance de la vie, str. 18; též M. Grmek, cit. dílo, str. 178.
188
Viz M. Grmek, cit. dílo, str. 180. Thomas Willis (1621‐1675) vydal své hlavní dílo, De motu musculari,
roku 1670. Podle Canguilhema Willis neznal Swammerdamův experiment a ve své teorii se podle vlivem
iatrochemických teorií vymezoval především vůči Descartovi. Canguilhem považuje Willise za vědce, který
položil základ teorie o biologickém reflexu a jako první odlišil funkce mozku a mozečku. Viz G. Canguilhem,
La formation du concept de réflexe au XVIIe et XVIIIe siècles, kapitola III.
189
„Analogie s ‘mokrým provazem‘ a použití pojmu inflatio vedlo moderní komentátory k přesvědčení, že
Borelli věřil v nafouknutí svalu a jeho následné smrštění. Léonard Wilson však ukázal, že pojem inflatio
označuje pouze naplnění prázdných pórů rozpohybovanými částicemi, což vede ke stažení svalu, jeho
ztvrdnutí a zvýšení jeho napětí, aniž by však, jak Borelli zdůrazňuje, došlo ke změně celkového objemu
svalu.“ M. Grmek, cit. dílo, str. 178. Grmek také zmiňuje Borelliho experiment, na jehož základě italský
lékař vyvrátil Descartovu tezi o přílivu animálních spiritů do svalu: Borelli nařízl pod vodou podrážděný sval
a ukázal, že z něj nevycházejí žádné bublinky plynu. Ve stejném duchu píše Canguilhem: „Borelli uvádí, že
se po vzoru mokrého provazu zkracuje samotný sval, čímž se hlásí k mínění Sténona a zřetelně se
vymezuje vůči Descartovi.“ G. Canguilhem, La formation du concept de réflexe au XVIIe et XVIIIe siècles,
str. 48. Je zřejmé, že Casabiankovo vysvětlení svalového stahu u Boreliho je nepřesné.
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samotná nervová šťáva, takže si vynutí průchod a vstoupí dovnitř s o to větší silou, že
byla dlouho zadržována.190

Ve stejném duchu píše Montesquieu ve Spicilegiu: „Když sval pracuje, animální spirity
neboli nervová šťáva se do něj vydatně řinou a roztahují všechna nervová vlákna, která
jsou propletena se svalovými cévkami; tyto cévky jsou stlačeny roztaženými nervovými
vlákny, takže nevpustí dovnitř krev, která by se tam měla dostat tepnami; a přesto se
přiváděná krev neustále snaží proniknout dovnitř.“191 Tento „druh boje“ (une espèce
de combat), jak uvádí Montesquieu, mezi krví a nervovou šťávou uvnitř svalu vede k jeho
kontrakci. Vysvětlení, se kterým Montesquieu přichází, je tedy mechanické, nebo lépe
řečeno hydraulické, jak uvádí i Casabianca, nikoli však po vzoru Borelliho. Montesquieu
nezmiňuje jako italský lékař kvašení či vření krevních částic, ani explozi jako Willis.
Zároveň se při tomto vysvětlení Montesquieu vzdaluje Descartovi.192 Jak jsme
uvedli, podle Descarta způsobují svalovou kontrakci animální spirity, které roztahují
nervová vlákna uvnitř svalu; Descartes však nemluví o interakci pevných látek a tekutin
v těle, jeho vysvětlení je čistě mechanické. Descartes popisuje pohyb animálních spiritů
jako proudění vzduchu, který nafukuje balón.193 Zdá se, že Montesquieu nezná
Swammerdamův experiment, nepřejímá však ani kartesiánské pojetí, které připisuje
veškerou aktivitu animálním spiritům.
Druhý rozdíl mezi Montesquieuem a italskými iatromechaniky spočívá ve způsobu
přenosu počitku. Borelli, Malpighi či Baglivi mluví o vlnovém pohybu nervové šťávy
uvnitř vlákna. Baglivi tento model dále rozvíjí a mluví o neustávajícím oscilačním pohybu
mozkových blan, tento pohyb přitom určuje pohyb šťávy uvnitř nervu; Baglivi se v pojetí
pohybu nervové soustavy inspiruje Harveyho objevem srdečního oběhu. Od mozku
k orgánům se šíří kmitavý pohyb, který Baglivi nazývá motus systalticus, v opačném
190

Montesquieu, EC, in: Montesquieu, Œuvres complètes, 9, Œuvres et écrits divers, II, vyd. P. Rétat,
Voltaire Foundation, Oxford 2006, str. 67.
191
Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, článek 105, str. 683.
192
Barrera přitom uvádí, že v tomto bodě je Montesquieuovo vysvětlení v souladu s Descartovou pozicí:
„Toto pojetí přenosu příkazu daného jednotlivým končetinám je taktéž věrně kartesiánské. Descartes
vysvětluje svalový stah stejným způsobem: na spirity je tlačeno, a tak tyto spirity sami tlačí.“ Descartes
však nemluví o tlaku spiritů, ale o tom, že sval se přívalem spiritů nafoukne. Naopak podle Montesquieua
se sval stáhne na základě tlaku, který tyto spirity vyvolají. Tento tlak navíc funguje oboustranně,
Montesquieu nikde nemluví o tahu nervu, který by otevíral mozkové póry. G. Barrera, poznámky k Essai
sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères, poznámky 51 a 52, str. 231.
193
R. Descartes, Traité de l’Homme, str. 166.
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směru je to motus contrasystalticus. Montesquieu zná Bagliviho teorii,194 jeho model
však nepřejímá. Jak zřetelně uvádí v Eseji o příčinách, přenos vzruchu zajišťují dva nutné
komplementární děje:
Přestože se zdá, že vjemy (les impressions) jsou předávány do duše prostřednictvím
spiritu neboli šťávy obsažené v nervech, je přesto zapotřebí, aby byla vlákna pružná
(flexibles), aby se pohybovala a aby s nimi bylo pohybováno s určitou lehkostí.* Jedná
se o vzájemné věci (des choses réciproques). Nervová šťáva nemůže být vlákny nesena
bez určitého napětí těchto vláken, na druhou stranu nemohou být vlákna napjata ani
uvedena v pohyb, aniž by jimi neprotékala nervová šťáva.** 195

Nositelem vjemů je tedy nervová šťáva (nebo animální spirity; Montesquieu oba pojmy
zaměňuje), které v tomto přenosu pomáhá vibrační pohyb vláken. Montesquieu má
zřetelně na mysli stěny nervových trubic, které jsou konstitutivní částí dutého vlákna.
Přímo pojem „vibrace“ se sice v této citaci neobjevuje, Montesquieu jej však používá
v následující metafoře s hudebními strunami, tento výraz se objevuje též v poznámkách
pod čarou (označených v textu hvězdičkami). Zde nalezneme dva argumenty, jeden
na podporu vibračního pohybu vláken (experiment se psem, jehož brániční nerv byl
zaškrcen) a jeden proti vibracím: existence nervových uzlin do jisté míry zpochybňuje
možnosti vibračního pohybu nervových vláken. Požadavek, aby byly nervy hladké, je
připomenut v metafoře, kde je postavení duše uvnitř lidského těla přirovnáno k situaci
pavouka číhajícího ve středu pavučiny. Objevuje se zde představa strun, které by také
měly být co nejhladší a rovnocenně silné. Stejně tak je „pro snadný přenos pohybu
ve stroji našeho těla (notre machine) zapotřebí, aby byly všechny nervové části jednolité
a hladké, aby nebylo žádné místo užší, sušší a méně vhodné přijmout nervovou šťávu,
aby každá část odpovídala celku, aby tento celek byl jednotný a aby ve struktuře vlákna
nebyl žádný přeryv.“ 196 Když tedy Montesquieu mluví o rozechvění nervového vlákna
a o jeho vibračním pohybu, popisuje pouze jednu část nutnou pro přenos vzruchu.
Přenos vjemu zajišťuje díky vibračnímu pohybu vlákna pohyb nervové šťávy, který však
Montesquieu popisuje jako tlak této tekutiny, nikoli její vlnový pohyb:
194

Viz Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, článek 148, str. 700.
Montesquieu, EC, str. 228.
196
Tamtéž, str. 241.
195
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Když prostřednictvím smyslů pocítila duše bolest, podráždění části nervu vyvolalo tlak
na okraji nervu a vzbudilo pohyb, tak silný, jak silné bylo podráždění. Avšak duše, která
má schopnost poslat spirity kamkoli chce (jak nám to dokazuje zkušenost s volními
pohyby), může poslat spirity tou cestou, kterou již prošly*, když byly povzbuzeny
vnějším podnětem. Spirity tak znovu procházejí do mozku, neboli na něj tlačí, což je to
samé. 197

Poznámka, která danou citaci doplňuje, je ještě zřetelnější:
Pan Sénac uvádí, že revulse spiritů je nevysvětlitelná. Proč? Dobře vím, že spirity
neproudí od částí těla k mozku a že se zdá, že pokračují ve své cestě. Proč by však
nemohly tlačit od okrajů těla směrem k mozku, když se jedná o plné trubice? –
Z uvedeného činím závěr, že analogicky duše cítí prostřednictvím nervů pouze skrze
tlak, který činí trubice plná tekutiny, jež je sama tlačená, na druhou trubici a který tato
trubice, tlačená z druhé strany, činí na první trubici. Pokud tedy duše tlačí na vlákna
směrem od prodloužené míchy ven a posílá tak spirity do končetin, nervy, které vedou
od mozku směrem ke končetinám a které jsou v této oblasti pod tlakem, musejí činit
zpětný tlak na mozek. 198

Podle Montesquieua tedy počitek přenáší nervová šťáva proudící uvnitř vláken, což
vyžaduje pružnost těchto vláken a jejich pohyb. Stejně jako u hudebních nástrojů je
tento pohyb vibrační, počitek jako takový je však nesen animálními spirity, respektive jej
zajišťuje tlak těchto spiritů na mozek či na sval, kterým má být pohybováno. Musíme mít
při tom na paměti, že se jedná o „vzájemné věci“, o dvě činnosti, které jsou nezbytné pro
přenos vzruchu od místa jeho vzniku k mozku, nikoli o pouhou vibraci.199

197

Tamtéž, str. 230. Podtržení H. F.
Tamtéž, str. 231, poznámka na vloženém listu papíru. Podtržení H. F.
199
Není tedy přesné Casabiankovo tvrzení: „Způsob přenosu počitků je [u Montesquieua] vibrační.“ D.
de Casabianca, cit. dílo, str. 272. V poznámce pod čarou Casabianca odkazuje k Eseji o příčinách
a k metafoře hudebního nástroje a pavučiny.
198

73

II. 4. Tekutiny a pevné látky
Při vysvětlení svalové kontrakce a přenosu počitků klade Montesquieu velký důraz
na vzájemnou interakci pevných a tekutých složek těla. Důležitou roli uvnitř lidského
stroje neplní pouze vlákna, tedy trubice, ale též tekutina, která jimi protéká. Důležitost
vzájemného vztahu mezi těmito dvěma prvky zdůrazňuje již Baglivi,200 plného rozvinutí
se tato myšlenka dočkala v díle holandského lékaře Boerhaaveho (1668‐1738).201
Boerhaave, jeden z nejslavnějších lékařů své doby, byl profesorem na univerzitě
v Leydenu; sám sebe považoval za stoupence iatromechanické teorie, zároveň
v mnohém s Descartem nesouhlasil. Na rozdíl od ostatních iatromechaniků se Boerhaave
zajímal o chemii, kterou chtěl vynést na úroveň samostatné vědy díky zavedení
matematických a fyzikálních principů do tohoto odvětví.202

Jeho dílo je syntézou

dosavadních lékařských teorií, kromě uvedených italských lékařů na něj měl velký vliv
anglický lékař Sydenham.
Ve svém díle Institutiones Boerhaave ohledně struktury lidského těla píše:
Pevné části jsou buď cévy, jimiž protékají tělesné šťávy, nebo nástroje tak vytvořené,
uzpůsobené a navzájem propojené, že jejich zvláštním utvářením je možné provádět
určené pohyby, pokud vznikne příčina takového pohybu. […] Tekuté části jsou
obsaženy

v částech

pevných,

je

jimi

pohybováno,

ve svém

pohybu

jsou

determinovány, promíšeny, odděleny, změněny. Pohybují cévami díky nástrojům,
200

Podle Bagliviho se všechny živé bytosti skládají z vláken a z tělních šťáv; existují přitom dva druhy
vláken: membránovitá vlákna (les fibres membraneuses) a vlákna masitá či svalová (les fibres
charnues/musculaires). Svalová vlákna vznikají tuhnutím krve, z nich se vyvíjejí vlákna šlach a kostí. Tato
vlákna, která jsou schopná se smrštit, jsou mezi sebou propojena, jejich středem je srdce. Membránovitá
vlákna vznikají tuhnutím nervové šťávy a jsou spojena s mozkem. Viz M. Grmek, cit. dílo, str. 183.
Montesquieu takto vlákna nerozlišuje.
201
F. Duchesneau, La physiologie des Lumières, Martinus Nijhoff, The Hague, Boston, London 1982, str.
104. Montesquieu ve své knihovně měl hlavní Boerhaaveho díla, jedná se vedle Glissona o jednoho
z nejlépe zastoupených lékařů: H. Boerhaave, Aphorismi de congnoscendis et curandis morbis, Parisiis,
1720 (Katalog, číslo 1048); H. Boerhaave, De viribus medicamentorum, Parisiis, 1727 (Katalog, číslo 1049);
H. Boerhaave, Institutiones medicae, Londini, 1734 (Katalog, číslo 1050); H. Boerhaave, Methodus discendi
artem medicam, Londini, 1734 (Katalog, číslo 1051); H. Boerhaave, Instutitiones et experimenta chimiae,
Paris., 1724 (Katalog, číslo 1326). Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že Boerhaave byl ve své době velmi
známý a jeho knihy byly čteny po celé Evropě, takže samotná přítomnost jeho spisů v knihovně na zámku
La Brède nedokazuje, že by Montesquieu následoval Boerhaaveho teorii.
202
G. A. Lindeboom, H. Boerhaave, The man and his Work, Methuen, London 1968, str. 328. Jako věda se
chemie konstituuje až na samotném sklonku 18. století, za první dílo moderní chemie bývá považováno
Traité élémentaire de chimie, které vydal roku 1789 Lavoisier. Autoři 18. století důležitost chemie uznávají,
stále ji však vnímají jako temnou nauku blízkou alchymii. Podobně se vyjadřuje i Montesquieu, který
chemii nazývá „tou tajemnou vědou“. Montesquieu, Résomption de la dissertation de Mr. Pascal sur
les fièvres intermittentes, in: Montesquieu, Œuvres complètes, III, vyd. A. Masson, str. 56.
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které jsou s nimi provázány; opotřebovávají a mění jejich stěny a napravují ztráty,
které v nich způsobily. K těmto dějům dochází na základě zákonů hydrostatiky,
hydrauliky či mechaniky. Když poznáme povahu každé jednotlivé šťávy, musíme
v souladu s těmito zákony vysvětlit činnosti, které na nich výlučně závisejí, do té míry,
jak je můžeme objevit všemi možnými druhy experimentů.203

Boerhaave tedy rozlišuje mezi pevnými a tekutými částmi lidského těla, přičemž pevné
složky zadržují ve svých stěnách části tekuté. Pohyb se uskutečňuje skrze vzájemný vztah
obou složek. Boerhaave píše, že v tomto svém dělení vychází z Hippokrata. Cílem
holandského lékaře je následovat hippokratovské zásady nejen co se týče přístupu
k nemoci a nemocnému člověku, jako to činil Sydenham, avšak též ohledně
konstitutivních složek lidského organismu. Podle Boerhaaveho Hippokratés rozlišoval
mezi složkami obsahujícími (continentia) a šťávami, složkami obsahovanými (intus
contenta), tj. tělními tekutinami.204 Člověk je složen z tekutin, které protékají kanály,
tedy pevnými částmi těla. Podle Boerhaaveho je vysvětlení na základě zásad mechaniky
a hydrauliky slučitelné s hippokratovským lékařstvím.
Svalový stah vysvětluje Boerhaave jako tlak nervové šťávy uvnitř svalových
vláken: „Boerhaave v této otázce dokazuje svůj obvyklý eklekticismus, je zároveň
uměřených mechanikem i nesystematickým chemikem. Svalová vlákna považuje
za rozvětvená zakončení nervových vláken a po vzoru Descarta na nervy nahlíží zároveň
jako na vlákna schopná vibrací odlišného rozsahu a jako na kanály, které do svalu nesou
spirity vyměšované mozkem. Svalový stah podle něj vyvolává tlak nervové tekutiny
ve svalovém vláknu.“205 Jak jsme viděli, stejnou pozici zastává Montesquieu. Pro oba
autory je při přenosu vzruchu vibrace vláken doplněna tlakem nervové šťávy, přičemž
tento tlak způsobuje stah svalu. Domníváme se tedy, že Montesquieu ve svém náhledu
na lidské tělo vychází přednostně z koncepce holandského lékaře, která je na počátku
18. století určitým eklektickým shrnutím iatromechanických teorií. Pochopení nervových
vláken jako vibrujících trubic nesoucích nervové spirity přitom neznamená, že by
Boerhaave po vzoru Descarta nutně připisoval nervům zároveň motorickou i sensitivní
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funkci, jak uvádí Taton. U Descarta totiž nejde o vibraci nervových vláken, ale o jejich
tah, který otevírá póry v mozku zadržující animální spirity. Boerhaave bezpochyby znal
Swammerdamův experiment (byl vydavatelem jeho knih), ve svém vysvětlení kombinuje
různé starší teorie, místo chemické reakce klade důraz na interakci pevných látek
a tekutin a na tlak tekutiny, který vysvětluje svalovou kontrakci. Stejně tak
i Montesquieu se drží mechanického vysvětlení a neuchyluje se v otázce svalového stahu
k jakémukoli chemickému procesu, jeho pozice však není ani prostým následováním
Descarta.
Montesquieu pravděpodobně přejímá Boerhaaveho pozici také při vysvětlení
procesu trávení. Postoj iatromechanických lékařů v této otázce nebyl jednotný.
Descartes přirovnává potravu během trávení k hašenému vápnu či ke stavu, do něhož se
dostává mokré seno uložené v teple. Zdůraznění tepla jako nutné podmínky trávení
naznačuje, že Descartes připouští chemickou reakci v rámci jinak mechanického procesu,
podle některých interpretů je však Descartovo vysvětlení čistě mechanické.206 Pro
iatromechaniky 17. století je trávení mechanickou záležitostí, započatou prací zubů
a dásní v ústní dutině. V tomto duchu se snažil Borelli určit sílu nutnou k rozdrcení
potravy, za zcela mechanickou operaci považoval trávení i Pitcairne. Žaludek je podle
těchto lékařů pouhým „drtičem“ přijaté potravy, kterou rozemílá na co nejmenší části
vstřebatelné do krve. Naproti tomu Boerhaave se na počátku nového století domnívá, že
trávení je kombinací mechanických a chemických procesů, přičemž chemická reakce
kvašení pomocí žaludečních šťáv celý proces završuje. Podobně se vyjadřuje
i Montesquieu, který píše, že trávení je procesem kvašení (la fermentation);207 otázkou
však zůstává, co má pod tímto navýsost obecným výrazem na mysli. Tento pojem totiž
používali i iatromechanici a nechápali jej vždy jako chemickou reakci. Například britský
lékař Wainewright, stoupenec iatromechaniky, který se v úvodu své knihy dovolává
Borelliho, Belliniho či Pitcairna, považuje trávení za čistě mechanický proces, zároveň
206
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dodává, že během něho dochází ke kvašení. Kvašení přitom považuje za pouhý proces
dělení látky na co nejmenší částečky.208 Montesquieu pojem kvašení nikde podrobně
nerozebírá, takže nelze přesně určit, jak tento proces chápe. Připouští však v otázce
trávení určitý podíl chemických reakcí spjatých se změnou teploty, z čehož se zdá, že
v tomto bodě přejímá pozici Boerhaaveho.
Interakce mezi pevnými a tekutými částmi je u Montesquieua stejně jako
u italských lékařů či Boerhaaveho podstatou živého organismu. Montesquieu tento bod
několikrát zdůrazňuje: „Hmota, vybavená všeobecným pohybem, na jehož základě se
stvořil řád nebes, musí mít též zvláštní pohyby, které vedou k jejímu uspořádání
(l’organisation). Uspořádání, ať již v rostlinách či u zvířat, nemůže být téměř nic jiného,
než pohyb tekutin v trubicích. Tekutiny obíhající v těle mohou snadno vytvořit další
trubice, či stávající trubice prodloužit.“209 Tuto myšlenku Montesquieu rozvíjí v Eseji
o přírodovědných pozorováních, když se zabývá otázkou rozmnožování rostlin.
Montesquieu zde přichází s radikálním názorem a prohlašuje, že rozmnožování rostlin se
v mnohém neliší od vzniku minerálů. Montesquieu klade na stejnou úroveň vznik rostliny
ze semene či díky odnoži nebo řízkování, podle něj se ve všech případech jedná
o pouhou mechanickou operaci přidávání nového materiálu ke stávajícímu, takže „i ta
nejlépe organizovaná rostlina je pouhým důsledkem prostého a jednoduchého
obecného pohybu hmoty.“210 K růstu dochází v rostlinách pohybem mízy, která je
přitahována sluncem, takže stoupá uvnitř rostliny směrem vzhůru. Sluneční teplo
způsobuje kvašení a var této tekutiny, která se nakonec dostane na povrch rostliny. Zde
je vystavena působení vzduchu, jehož vlivem se začne srážet, přitom však neustává
pohyb další mízy vzhůru, který vytlačí tuto ztuhlou část ven, takže rostlina povyroste.
V okrajových částech rostlin dochází ke dvojímu pohybu, který Montesquieu popisuje
takto:
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A vzhledem k tomu, že zde jsou dvě činnosti: kvašení, které tlačí směrem ven;
a činnost vnějšího vzduchu vytvářejícího odpor dochází k tomu, že mezi těmito dvěma
silami je pro tekutiny, jež jsou pod tlakem, snazší uniknout po stranách. To vede
k vytvoření bočních trubic, které jsme pozorovali v rostlinách, jež míří od středu
směrem k obvodu, neboli od mízy až ke kůře a které nejsou ničím jiným nežli cestou,
kterou se vydala šťáva.211

Montesquieu zde tedy opět mluví o tlaku tekutin, který je v tomto případě příčinou růstu
rostliny. V biologii té doby v důsledku zmiňovaného Helmontova experimentu panoval
názor, že rostlina získává z půdy vodu i další substance, procházející v rostlině
chemickými procesy (filtrace, var, kvašení) a obíhají v rostlinách podobně, jako obíhá
krev v lidském těle, přičemž příčinou pohybu mízy uvnitř rostliny je sluneční svit.
Na důležitost odpařování vody z listů pro stoupání tekutin uvnitř rostlin poukázal Hales
roku 1727.212 Zkoumání z Eseje o přírodovědných pozorováních předcházejí o několik let
Halesově knize, Montesquieu přejímá názor o oběhu mízy v rostlinách, míza je přitom
„tažena“ vzhůru slunečním teplem, které způsobuje její var. Středem Montesquieuova
zájmu je především rozmnožování rostlin, v tomto bodě přejímá zcela mechanické
vysvětlení.213
Teorii vzájemného vztahu pevných a tekutých složek těla Montesquieu plně
rozvíjí při uvažování o vlivu vnějšího prostředí (le milieu) na „lidský stroj“. Pouze skrze
toto působení můžeme nahlédnout fungování lidského těla, neboť každý organismus je
formován prostředím, v němž žije. Otázka vlivu vnějšího prostředí je zásadní pro
uvažování o zdravém stavu lidského organismu. Tohoto problému se dotýká i Boerhaave
v rámci obecné patologie, když si klade otázku po povaze nemocí. Nepřiměřené
působení vnějších vlivů totiž může vést k chorobě a v nejhorším případě i k zániku živého
organismu. Právě poukaz na souvislost mezi Boerhaaveho pojetím vlivu vnějšího
prostředí na lidské tělo a náhledem, který představuje v Duchu zákonů Montesquieu,
nám umožní pochopit teorii podnebí v Duchu zákonů. V následující kapitole se proto
budeme zabývat tím, jak stoupenci iatromechaniky chápou nemoc a obecně působení
211
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Montesquieuovo tázaní ze čtrnácté knihy Ducha zákonů.
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III. Lidské tělo v prostředí
III. 1 Lidské tělo ve zdraví a nemoci
Pojetí těla jako stroje tvořeného vlákny určuje u stoupenců iatromechanismu
i pochopení nemoci. Iatromechanici odmítají jak antickou koncepci tělesných šťáv
a vysvětlení nemoci jako ztráty správného poměru mezi tělními tekutinami, tak
ontologické pojetí nemoci. Tuto koncepci hájil například van Helmont, pod le něhož je
nemoc způsobena špatným stavem arché, což jsou principy řídící fungování jednotlivých
orgánů. Jedním ze základních iatromechanických spisů je Borelliho studie Delle cagioni
delle febbre maligne di Sicilia negli anni 1647 e 1648,214 v níž italský lékař přichází
s mechanistickým vysvětlením nemoci. Příčinou horeček jsou škodlivé výpary, které
pronikají skrze vnější vlákna organismu do lidského těla, kde působí přímo na jednotlivé
orgány, nikoli na tělesné šťávy; horečka je pochopena jako snaha organismu zrychleným
pohybem reagovat na nebezpečí.215 V podobném duchu chápe jeho následovník Baglivi
nemoc jako špatný stav vláken, která tvoří lidské tělo. Borelliho dílo je kromě svého
mechanistického vysvětlení významné též důrazem na vliv vnějšího prostředí, především
zkaženého vzduchu, na rozvoj nemoci.
K těmto výzkumům přispěl zásadně svým dílem italský lékař Ramazzini
(1633‐1714), který na Leibnizův popud provedl komparativní studii meteorologických
podmínek v Modeně ve dvou následujících letech (jednalo se o roky 1690 a 1691)
vzhledem k množství srážek, tedy ke stupni vlhkosti vzduchu, ve srovnání s mírou
úspěšnosti léčby horeček chininem. Své výsledky zaslal Leibnizovi, který je bez jeho
vědomí publikoval v magazínu Journal des Curieux de la Nature.216 Ramazzini, který
působil jako lékař v Padově, je znám především svou knihou De Morbis Artificum
(O nemocech řemeslníků), která je vůbec prvním pojednáním o nemocech z povolání.
Ramazzini zde vychází z mechanistického pojetí lidského těla, za jeho základní složku
považuje vlákno, odmítá však vysvětlení všech tělesných funkcí pouze pomocí
214
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mechaniky; v předmluvě ke svému dílu píše: „Domníval jsem se, že podobná práce bude
užitečná v době, kdy je téměř veškeré lékařství zredukováno na mechaniku.“217 V knize
se Ramazzini zabývá mimo jiným nemocemi horníků, kteří jsou vystaveni škodlivým
výparům, či chorobami zlatníků pracujících se rtutí; studuje tedy vliv vnějšího prostředí
na lidské tělo, včetně vlivu chemických substancí, s nimiž lidé určitých povolání přicházejí
do styku.
O Ramazzinim se na několika místech zmiňuje též Montesquieu. V cestopisech
najdeme poznámku o tom, že „je zapotřebí zakoupit je [Ramazziniho souborné dílo]
v Ženevě.“218 Na jiném místě Montesquieu odkazuje právě na Ramazziniho knihu
o nemocech řemeslníků.219 Důležité pro nás však je především Borelliho a Ramazziniho
vysvětlení příčin horečky ve světle poznámek z Itálie, kde se Montesquieu poprvé zajímá
o nemoci, právě v souvislosti s kvalitou vzduchu a vody. Toto zkoumání totiž předjímá
celou tematiku čtrnácté knihy a vůbec myšlenku o vlivu podnebí na lidskou povahu,
potažmo na politické zřízení. V zápiscích z Říma najdeme tuto pasáž:
Slyšel jsem, jak pan kardinál [Polignac] říká ohledně nemoci způsobené špatným
počasím v Římě, že její příčiny jsou složité a že vedou k následkům pouze tehdy, když
člověk předtím spal (neboť škodlivé části se lehčeji dostávají dovnitř, když jsou vlákna
méně napjatá), a navíc většinou tehdy, když člověk předtím jakýmkoli způsobem hýřil;
že tato nemoc vítězí na římském venkově, nikoli však ve Městě, které je dole, ani
na horách, které se jej dotýkají. Tyto příčiny jsou: 1. voda zde neteče už tak dobře; 2.
na břehu řek jsou hluboká místa, která v létě vysychají, takže v nich je hmyz a stoupají
z nich škodlivé výpary; 3. je zde hodně dolů na kamenec a na jiné minerály a z těchto
dolů stoupají výpary. Kardinál zapomněl na další důvod, který se mě dotýká nejvíce:
totiž na vodu v zimě, která se do těchto hlubin stahuje. Neboť tato země, kde kdysi
stálo tolik staveb, je uvnitř celá dutá.220
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Montesquieu se k tomuto tématu vyjadřuje již dříve při pobytu v Benátkách, svoji úvahu
zde zakončuje slovy: „Vidět a prozkoumat toto všechno: jak se tato nemoc objevuje
na určitých místech, jejich polohu, a také kdo je k této nemoci nejvíce náchylný.“221
V první citaci nalezneme již hlavní témata iatromechanismu: vlákna tvořící lidské tělo,
pochopení příčin nemoci skrze působení škodlivých látek, která se dostávají do těla
v době, kdy jsou vlákna rozvolněná (ve spánku); škodliviny přitom pocházejí z minerálů
a ze stojaté vody, z níž stoupají výpary.
Toto pojetí lidského těla a nemoci si můžeme dobře doložit na problému
pouštění žilou. Vzhledem k tomu, že nemoc byla v antice nahlížena jako přílišné
nahromadění tělesné šťávy v určité části lidského těla, bylo tehdy pouštění žilou
považováno za jeden ze základních léčebných postupů, který zbavoval tělo přebytečné
tekutiny, a pomáhal tak nastolit původní rovnováhu. Stoupenci chemického přístupu
k lidskému tělu považovali nemoc za skutečně existující jsoucno a horečku za projev těla
bojujícího s chorobou, takže pouštění žilou odmítali. Montesquieu se k tomuto
léčebnému postupu vyjadřuje na několika místech, pouštění žilou podle něj snižuje tlak
tekutin v těle, je tudíž nutné se k němu uchylovat pouze tehdy, kdy je toto snížení tlaku
tekutin na pevné části těla vhodné: „Pouštění žilou není dobré při černých neštovicích,
neboť tlačí směrem od obvodu ke středu a bylo by zapotřebí v této nemoci tlačit od
středu směrem k obvodu.“222 Na druhou stranu je pouštění žilou jediným lékem
na horečky postihující cestovatele v jižních mořích, na Martiniku či na Dominice. Slaný
mořský vzduch totiž zvyšuje napětí a stah vláken našeho těla, zatímco vysoká teplota
a vlhkost vzduchu v těchto oblastech vedou k extrémnímu zředění a rozpínání krve
i ostatních tělních šťáv. Tekutiny se proto potřebují dostat ven z těla pocením, tomu však
zabraňuje právě ztuhlost vláken, takže jediným lékem je vydatné pouštění žilou (naopak
víno, které zvyšuje napětí vláken, má neblahé důsledky).223
Ve čtrnácté knize Ducha zákonů Montesquieu takto „mechanicky“ vysvětluje
„anglickou nemoc“, neboli melancholii. Ve dvanácté kapitole této knihy se Montesquieu
zabývá sebevraždami a staví proti sobě Římany, které vedla k dobrovolnému skoncování
se životem jejich výchova a mravy, a Angličany, u nichž jde o důsledek nemoci, takže by
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zde sebevraždy neměly podléhat trestnímu právu.224 Melancholie byla tradičně
vysvětlována působením černé žluči v těle, vlivem Saturnu a v křesťanské teologii
poukazem na hříšnou povahu člověka.225 V 18. století se rozvíjí mechanistické vysvětlení
této nemoci, iatromechanici považují melancholii za duševní poruchu, jejíž příčiny jsou
fyziologického rázu. Jedním ze základních knih je studie skotského lékaře Cheyneyho
z roku 1730, The English Malady.226 Anglická nemoc neboli melancholie je podle
Cheyneyho zapříčiněna špatným stavem nervových vláken a šťávy, která jimi protéká,
přičemž hlavní vliv má severské podnebí a tamější strava. Stejně chápe melancholii
i Montesquieu, v poznámce pod čarou poukazuje podobně jako Cheyne na souvislost
mezi melancholií a kurdějemi, které byly také považovány za nemoc studeného podnebí
severní Evropy.227 Montesquieu své zkoumání o „anglické chorobě“ uvozuje takto: „U
Angličanů je [sebevražedné jednání] důsledkem nemoci; souvisí s jejich tělesným stavem
(l'état physique de la machine) a je nezávislé na jakékoli jiné příčině.“228 Nemoc podle
Montesquieua způsobuje špatná filtrace nervové šťávy zajišťující svalové pohyby, takže
se tělo nemůže dobře hýbat a je „unaveno samo sebou“. Tato bolest fyzické povahy
zachvacující celý organismus, nikoli pouze jeho určitou část, vede člověka k touze ukončit
definitivně své trápení.
Pasáž o „anglické chorobě“ je stejně jako velká část druhé kapitoly čtrnácté knihy
převzata z první části Eseje o příčinách.229 Jejím námětem jsou přitom právě různé vnější
vlivy, které mají zásadní dopad na charakter a povahu obyvatel, takže je musí
zákonodárce vzít v úvahu. Ukážeme, že Montesquieu v Eseji o příčinách sleduje klasickou
lékařskou teorii tzv. sex res non naturales. V další části kapitoly nejprve zasadíme Esej
224

Montesquieu, EL XIV, 12, str. 485‐486. Tato kapitola vyvolala pobouření v církevních kruzích a byla
cenzurována Sorbonnou. Montesquieu přidal do nového vydání (1757) poznámku o tom, že sebevražda je
proti zjevenému náboženství i proti přirozenému zákonu, text kapitoly však až na jednu malou změnu
ponechal. Viz R. Derathé, poznámky ke čtrnácté knize Ducha zákonů, in: Montesquieu, De l’esprit des lois,
I, Garnier, Paris 1973, poznámka 23, str. 503‐504.
225
Viz A. Amend, heslo „Mélancolie“, in: M. Delon (vyd.), Dictionnaire européen des Lumières, str. 802‐
806.
226
George Cheyne (1671‐1743), slavný lékař své doby, více o něm bude řeč v další části kapitoly.
227
Montesquieu, EL XIV, 12, poznámka a, str. 487. Cheyne ve své knize An Essay of Health and Long Life
o kurdějích píše: „Jednoduše řečeno, kurděje jsou zde v Británii druhem universální choroby, jejíž příčiny
jsou stálé a všeobecné, jsou jimi lidské zvyky a povaha podnebí, které činí serózní část krve příliš hustou
a lepkavou, rozbíjí a rozdělují jednotu kulatých částí, zanáší cévky a ničí pružnost a elastičnost vláken.“ G.
Cheyne, An Essay of Health and Long Life, London, 1735, str. 180. Tato citace dobře dokládá
mechanistické vysvětlení nemoci.
228
Montesquieu, EL XIV, 12, str. 486.
229
Převzaté pasáže jsou ze stran 2 až 8, 11 až 13 a 14 až 19 rukopisu Eseje o příčinách, které mohou
ovlivňovat povahy a charaktery.
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o příčinách do patřičného kontextu, abychom správně pochopili tvrzení ze čtrnácté knihy
o tom, že chladné podnebí vzbuzuje v místních obyvatelích statečnost a sebedůvěru.

III. 2. Sex res non naturales
Montesquieu nazývá své pojednání o příčinách ovlivňujících povahy a charaktery „esejí“,
což evokuje příbuznost s dobovými díly anglické provenience.230 Již starší interpreti
zdůrazňovali podobnost mezi Montesquieuovými náhledy na podnebí a teoriemi
anglického lékaře Johna Arbuthnota (1667‐1735), představené v jeho knize An Essay
concerning the Effects of Air on Human Bodies (Esej týkající se účinků vzduchu na lidská
těla). Arbuthnot byl stoupencem iatromechanismu, sám sebe považoval za žáka
Boerhaaveho. Na podobnost mezi tezemi anglického lékaře a Montesquieua upozornil
jako první Joseph Dedieu, který ve své knize cituje na patnáct pasáží, v nichž se podle něj
Montesquieu inspiroval prací Arbuthnota.231 Montesquieu Arbuthnota cituje ve svém
díle dvakrát, nikoli však ve čtrnácté knize Ducha zákonů; jméno anglického lékaře
se objevuje v poznámce pod čarou v šestnácté knize232 a ve Spicilegiu.233 Shackleton
ve své knize o Montesquieuovi uvádí, že je téměř jisté, že se oba muži setkali během
Montesquieuova pobytu v Anglii. Montesquieu setrvával v Londýně od listopadu 1729
do května roku 1731, tedy během doby, kdy Arbuthnot pracoval na své knize.234 Oba
muži měli společné přátele (lord Chesterfield, Bolingbroke), byli členy zednářské lóže
i Královské společnosti (Royal Society). Jak poznamenává ve své disertaci o Arbuthnotovi
Claude Bruneteau, francouzský překlad Arbuthnotovy knihy, který pořídil Boyer
de Pébrandié, se nacházel v knihovně v Bordeaux.235 Konečně Joseph Raulin, lékař
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Toho si všímá v úvodním komentáři k Eseji o příčinách Barrera. V celém Montesquieuově díle
nalezneme pouze tři eseje, kromě námi zkoumaného spisu to je Esej o přírodovědných pozorováních a Esej
o vkusu. G. Barrera, Introduction à l‘Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères,
str. 211.
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J. Dedieu, Montesquieu et la tradition politique anglaise, Librairie Victor Lecoffre, Paris 1909, str. 212‐
225. Tyto pasáže se týkají především právě čtrnácté knihy Ducha zákonů.
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Montesquieu, EL XVI, 4, poznámka a, str. 511.
233
Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, článek 781, str. 913.
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R. Shackleton, Montesquieu. A Critical Biography, Oxford University Press, London 1961, str. 307.
Arbuthnot knihu vydal roku 1733.
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C. Bruneteau, John Arbuthnot (1667‐1735) et les idées au début du dix‐huitième siècle, disertace
obhájená v červnu 1973 na Univerzitě Paris III, Lille 1974, str. 272. Žádné Arbuthnotovo dílo naopak
nenalezneme v Katalogu knihovny v La Brède.
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z Néraku a Montesquieuův přítel, se považoval za Arbuthnotova žáka. Můžeme tedy
předpokládat, že Montesquieu znal teorie anglického lékaře.
Arbuthnot vydal dvě pojednání ohledně vlivu vnějších faktorů na lidské tělo, co se
týče jeho zdraví a nemoci; prvním je roku 1731 vydaná An Essay concerning the Nature
of Aliments and the Choice of them according to the different Constitutions of Human
Bodies (Esej týkající se povahy stravy a jejího výběru vzhledem k různým konstitucím
lidského těla), druhou je již zmiňovaná esej o vlivu vzduchu na lidský organismus. Těmito
dvěma pojednáními se přitom anglický lékař přihlašuje ke staré tradici textů
poskytujících rady, jak se udržet ve zdraví vzhledem k tzv. sex res non naturales („šesti
ne‐přirozeným věcem“). V Předmluvě k Eseji o vzduchu totiž Arbuthnot píše:
Když jsem vydal svoji Esej o stravě, slíbil jsem v Předmluvě, že pojednám stejným
způsobem o ostatních ne‐přirozených věcech, jako je vzduch, odpočinek či pohyb.
Dnes tedy alespoň nedokonale plním svůj slib, raději než abych mu zcela nedostál.
Vzduch je, dle mého soudu, po stravě tou z ne‐přirozených věcí, která v rámci svého
podílu na životních operacích dosud nebyla dostatečně prozkoumána vzhledem
k Fyziologii tohoto plynu. 236

Vzhledem ke zřetelné podobnosti mezi Arbuthnotovou teorií o vlivu podnebí na lidské
tělo a jeho vášně a Montesquieuovým pochopením téhož tématu v Duchu zákonů237
před námi vyvstává otázka, zda se Montesquieu ve své Eseji o příčinách inspiruje touto
lékařskou teorií, a pokud ano, jaké důsledky z toho plynou pro pasáže převzaté z této
eseje do Ducha zákonů.
Počátek konceptu sex res non naturales je spojen se jménem Galéna, otázky po
vhodném způsobu života pro zachování zdraví vzhledem k vnějším okolnostem však
nalezneme již u Hippokrata. Pod Hippokratovým jménem se nám totiž dochoval spis Peri
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Cituji podle francouzského překladu: J. Arbuthnot, Essai des effets de l’air sur le corps humain, přeložil
Boyer de Pebrandié, Paris, 1742, Préface, str. ix‐x.
237
K této podobnosti již zmiňovaná kniha Josepha Dedieu, v novější době poté komentář Guillauma
Barrery k Eseji o příčinách. Dedieu bohužel ve své studii pouze klade vedle sebe vybrané pasáže, aniž by se
pokusil o jejich hlubší srovnání, například právě v souvislosti s iatromechanismem či s konceptem sex res
non naturales (musíme si však uvědomit, že tato studie byla vydána před sto lety). Barrera ve svém
komentáři k Eseji o příčinách podobnost mezi tezemi obou autorů zmiňuje, dále ji však nerozvíjí.
Casabianca se ve své disertaci podrobně věnuje představení iatromechanismu, otázku podnebí však blíže
nezkoumá.
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diaietés (De regime, O dietě) obsahující základní zásady zdravovědy.238 Zdraví je zde
nahlíženo jako stav rovnováhy mezi tím, co člověk požije, a tím, co spotřebuje jeho tělo;
nebezpečím je pletorický stav způsobený nadměrným přísunem stravy. Dokonalá
rovnováha je nedosažitelná, žádný člověk není zcela zdráv, takže udílené rady jsou
užitečné všem. Námětem pojednání není pouze strava, ale též tělesná aktivita, sexualita,
věk či místo, kde člověk bydlí.
Konceptem sex res non naturales tedy Galén navazuje na hippokratovskou
tradici, zároveň nám představuje klasifikaci, která se stane později kanonickou; u Galéna
totiž poprvé čteme přesný výčet šesti faktorů, které mohou každému pomoci udržet si
zdraví. Koncept šesti „ne‐přirozených věcí“ zasahuje od počátku do oblasti hygieny
i patologie; uměřené používání věcí, které k organismu přicházejí zvnějšku, může přispět
k jeho dobré rovnováze, to jest ke zdraví. Zároveň ztráta vnitřní rovnováhy našeho těla
způsobuje nemoc, jejíž příčinou je právě působení těchto vnějších faktorů. Správná míra
sex res non naturales je podle Galéna nutná pro dosažení vysokého věku, řecký lékař
zároveň klade důraz na individuální přístup.
„Šest ne‐přirozených věcí“ tvoří ve skutečnosti dvojice: aer (vzduch a obecně
prostředí), cibus et potus (strava a nápoje), motus et quies (pohyb a klid), somnus et
vigilia (spánek a bdění), retentio et evacutio (zadržování a vylučování) a konečně animi
affectus (vášně duše). Jak ukazuje ve svém článku o původu této teorie Rather, tento
seznam nalezneme v Galénově pojednání Techné iátriké (Ars medica, Lékařské umění),
ovšem označení těchto dvojic jako sex res non naturales, či pouze non naturales, je
pozdější. Poprvé se objevuje v latinském překladu arabských lékařských spisů (především
Avicennova Kánonu), které vycházely do velké míry právě z Galéna. Díky těmto latinským
překladům vstupuje koncept sex res non naturales do Evropy, kde se postupně stává
součástí lékařské tradice. Jako teorie spadající do oblasti patologie i hygieny pak
přetrvává až do 19. století.239
Proč se však vůbec o šesti faktorech mluví jako o „ne‐přirozených“? Je nutné
podotknout, že i někteří autoři pracující s tímto konceptem označení non naturales
238

Viz L. Ayache, Hippocrate, PUF, Paris 1992, str. 16 a především str. 52‐56, kde nalezneme podrobný
rozbor tohoto spisu.
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L. J. Rather, „The ‘six things non‐natural’: A note on the origins and fate of a doctrine and phrase”, CLIO
MEDICA. Acta Academiae Internationalis Historiae Medicinae, svazek 3, Pergamon Press, Oxford, New
York, 4, November 1968, str. 337‐349.
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nepoužívali, například Jean Fernel, aniž by však odmítali teorii jako takovou. Existuje
několik možných vysvětlení daného pojmu. Podle Gocleniova Filosofického lexikonu ze
17. století jsou tyto faktory považovány za ne‐přirozené proto, že jsou v rozporu
s přirozeností (natura) v tom smyslu, že překračují její míru. V souladu s přirozeností je
to, co je vhodné pro člověka, předložka „ne“ zde získává negativní význam, neboť ne‐
přirozené značí jdoucí proti přirozenosti. Podle jiného vysvětlení jsou však tyto faktory
považovány za nepřirozené proto, že jsou z hlediska lidského těla vnější (na rozdíl od
spiritů, tělních tekutin či orgánů), zároveň jsou však nezbytné pro jeho fungování. Takto
podle Fernela existují dva druhy příčin umožňujících zachování živého organismu: vnější
nezbytné příčiny a vnější nahodilé příčiny. Sex res non naturales označují faktory vnější
vzhledem k lidskému tělu, zároveň však nutné pro jeho přetrvání.240
Konečně pojem „ne‐přirozené“ může označovat pouze účinky těchto faktorů.
Podle Boerhaaveho mohou tyto faktory stejně tak přispívat ke zdraví člověka, jako mu
škodit. Důležité je, aby s nimi bylo zacházeno uměřeně, při ztrátě míry se tyto „ne‐
přirozené věci“ stávají okolnostmi jdoucími proti přirozenosti. Na rozdíl od
konstitutivních částí lidského těla jsou tedy non naturales vzhledem k lidskému tělu
vnější, zároveň však umožňují jeho zachování a jejich účinky mohou být prospěšné
i škodlivé.241 Předpona „ne“ je zde neutrální, důležité je, jak člověk s těmito faktory
zachází; Boerhaave tedy zdůrazňuje antické pojetí střední míry a rovnováhy lidského těla
jako nutné podmínky zdraví.
Ve svých Institutiones dává Boerhaave před pojmenováním „ne‐přirozené“
přednost označení nahodilé příčiny nemoci; tyto příčiny rozděluje do čtyř skupin: věci,
které do sebe tělo přijímá (ingesta), pohyby těla (gesta), věci, jež v sobě tělo zadržuje
(retenta), konečně věci, působící na tělo zvnějšku (applicata). Tento seznam odkazuje
na jiné Galénovo pojednání, Hygieion logos (De sanitate tuenda, O zachování zdraví),
v němž nalezneme poněkud odlišnou klasifikaci non naturales nežli ve spisu Lékařské
umění. Galén zde dělí vnější příčiny do čtyř skupin, do první náleží strava, nápoje a drogy,
240

Tamtéž, str. 338.
Viz H. Boerhaave, Instutitiones, § 740‐745. Podobně se vyjadřuje i Cheyne: „A abych mohl psát v jistém
řádu a souvislostech, rozhodl jsem se přinést určitá pozorování a úvahy o ne‐přirozených věcech (jak jsou
nazývány, možná proto, že ve svém před‐přirozeném stavu jsou vůči lidské konstituci velmi škodlivé; nebo,
a to je pravděpodobnější, protože jsou sice nezbytné pro zachování člověka, přesto však mohou být vůči
němu považovány za vnější příčiny, nebo za odlišné příčiny od vnitřních příčin způsobujících nemoci.“ G.
Cheyne, cit. dílo, str. 3.
241
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do druhé tělesná cvičení, spánek, bdění, ale též sexuální aktivita či vášně, do třetí
skupiny zařazuje tělesné vylučování, v posledním oddílu nalezneme věci, které přicházejí
k člověku zvnějšku.242
Koncept sex res non naturales se rozvíjí především ve středověku, kdy dokonce
dochází ke vzniku nového literárního žánru: regimina sanitatis. Tato lékařská pojednání
obsahující rady vzhledem k „šesti ne‐přirozených věcem“ jsou často anonymní, jako
například Regimen sanitatis salernitatum, jiná jsou sepsány význačnými univerzitními
lékaři té doby, mezi něž patří Arnauld de Villeneuve, Bernard de Gordon či Maynus
de Mayneriis.243 Cílem všech těchto manuálů je nabídnout jasná pravidla zdravovědy
především mužským příslušníkům vyšší šlechty; nalezneme však zde též rady pro mnichy
či vysoké církevní hodnostáře. Podobně jako antičtí lékaři i středověcí autoři kladou
důraz na uměřenost a střízlivost. V těchto pojednáních nalezneme taktéž pasáže
o koupelích a masážích, které jsou řazeny pod dvojici pohyb/odpočinek, či úvahy
o sexuální aktivitě, jež je součástí páru zadržování/vylučování.
Zájem o tento koncept zdravovědy pokračuje i v 17. století, kdy se do popředí
dostává mechanistické pojetí lidského těla. Ve svém slavném pojednání De motu cordis
Harvey zmiňuje non naturales mezi faktory ovlivňující oběh krve; ve století osmnáctém
Friedrich Hofmann (1660‐1742) chápe tyto faktory jako nahodilé příčiny nemocí.244
Největší rozkvět zažívá tato teorie v Anglii, kde v 18. století nalezneme celou řadu
pojednání analyzujících detailně účinky non naturales v rámci preventivní medicíny.
Například roku 1707 vydává Jeremy Wainewright knihu nazvanou A Mechanical Account
of the Non‐Naturals Being a Brief Explication of the Changes made in Humane bodies by
Air, Diet etc. (Mechanický popis ne‐přirozených věcí, který je stručným vysvětlením změn
vyvolaných v lidském těle vzduchem, stravou atd.); roku 1724 vychází v Londýně dílo již
zmiňovaného Cheyneyho An Essay of Health and Long Life (Esej o zdraví a dlouhém
životě);
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Boerhaave do této skupiny zařazuje stejně tak vzduch, jako oblečení, parfémy, či koupele. H.
Boerhaave, Institutiones, § 745; L. J. Rather, citovaný článek, str. 341.
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P. G. Sotres, Les régimes de santé, in: M. Grmek (vyd.), Histoire de la pensée médicale en Occident, 1,
Antiquité et Moyen Âge, Seuil, Paris 1995, str. 264‐266.
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Press, Baltimore 1971, str. 486‐492; L. J. Rather, citovaný článek, str. 341.
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mechanicko‐hydraulické. Zatímco Wainewright v úvodu svého pojednání oslavuje
postavu Newtona a hlásí se k Pitcairnovi, přednímu představiteli iatromechanismu
v Británii, Cheyne byl Pitcairnovým žákem na univerzitě v Edinburghu. Cílem těchto
autorů je ukázat, jak vnější faktory působí na vlákna a tekutiny lidského těla; teplý
podobně jako vlhký vzduch rozvolňuje a natahuje vlákna, zatímco chlad vede k napětí
a smršťování vláken živého organismu, a tudíž k jejich zkrácení. Tekutiny těla mohou
tuhnout (ve chladu), či se ředit a roztahovat (v teple). Arbuthnot ve svém pojednání
o účincích vzduchu uvádí:
Určitý stupeň tepla, ne tak velký, aby vedl k vyschnutí či ke zničení pevných částí těla,
prodlužuje a rozvolňuje vlákna; to vede ke sklíčenosti a slabosti, jakou pociťujeme
v teplých dnech: důsledky tohoto rozvolnění vláken a roztažení tekutin teplem jsou
zřejmé na pohled či na omak; neboť vnější části těla jsou v teplém počasí nafouknutější
nežli ve studeném. […] Zima vede ke zhuštění vzduchu v poměru ke stupni chladu;
stahuje vlákna živočichů i tekutiny jejich těla, kam až dosáhne. To dokazují rozměry
zvířat, která jsou v chladu skutečně menší. Chlad stahuje vlákna nejen svou schopností
srážlivosti, ale též tím, že zhušťuje vlhkost vzduchu.245

Účinek všech non naturales je mechanický stejně tak jako účinek vzduchu. Spánek či
bdění, pohyb i klid, a dokonce i vášně duše působí obdobným způsobem na vlákna
a tekutiny našeho těla. Takto popisuje Cheyne účinek vášní na lidské tělo:
[Vášně] způsobují po určitý krátký čas rychlý a hbitý pohyb tekutin a stažení a sevření
pevných částí. Náhle výbuchy radosti či zármutku, rozkoše či bolesti stimulují
a povzbuzují nervová vlákna a obaly trubic živočichů, a tím zároveň dodávají rychlost
a hbitější pohyb tekutinám, které jsou v nich obsaženy. A protože funkce srdce i plic
nezávisejí na vůli, mají na ně vášně bezprostřednější účinek.246

Vidíme, že působení non naturales je veskrze mechanické. Tato pojednání jsou přitom
zaměřena především prakticky, vysvětlení působení těchto faktorů na lidské tělo, a tedy
na možný rozvoj nemoci, je doplněno radami, jak má člověk pečovat o své zdraví, neboť
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„je zřejmé, že je snazší si zdraví uchovat, nežli jej znovu nabýt, a je snazší nemocem
zabránit, nežli je léčit.“247 Cílem je naučit se zacházet s těmito vnějšími faktory s mírou,
neboť pouze v uměřenosti je možné nalézt zdraví.

III. 3. Příčiny, jež ovlivňují povahy a charaktery podle Montesquieua
Esej o příčinách není lékařským pojednáním, struktura její první části i její obsah však
ukazují, že vychází z lékařského konceptu sex res non naturales. Cílem eseje je určit
všeobecné příčiny, jež působí na lidské povahy, ať již se jedná o příčiny fyziologické či
morální. Soubor těchto příčin totiž utváří povahu určitého národa, kterou musí vzít
v potaz každý, kdo chce porozumět zákonům dané země. Přestože v rámci této eseje
zabírají pasáže o fyziologických příčinách více místa nežli část věnovaná příčinám
morálním, Montesquieu jasně uvádí, že rozhodující podíl na utváření charakteru
jednotlivého člověka i národa mají příčiny morální: „Morální příčiny utvářejí více
obecnou povahu národa a více rozhodují o kvalitě jeho ducha (son esprit) nežli příčiny
tělesné.“248 Toto přesvědčení se objeví i v Duchu zákonů.
V Eseji o příčinách ani nikde jinde v Montesquieuově díle nenalezneme označení
non naturales. Montesquieu v eseji ani nesleduje přesně pořadí jednotlivých faktorů,
přestože od doby Galéna je výčet šesti vnějších příčin s jednou výjimkou neměnný.249
Například v Cheyneyho knize odpovídá prvních šest kapitol jednotlivým faktorům, které
jsou postupně rozebírány, závěrečná kapitola se zabývá nemocemi, jež nespadají přímo
pod jednu z těchto příčin. Montesquieu sleduje ve své eseji jiný řád, totiž postup od
obecného k jednotlivému, jak uvádí v samém úvodu svého pojednání:
Tyto příčiny se stávají tím méně libovolné, čím obecnější je jejich dopad; takto víme
lépe, co vede k určitému charakteru (un certain caractère) nějakého národa, než co
způsobuje povahu (un certain esprit) určitého jedince, víme lépe, co mění pohlaví,
nežli to, co ovlivňuje jednotlivého člověka, lépe poznáme, co vytváří ducha společnosti
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(le génie des sociétés), která si vybrala určitý způsob života, nežli to, co formuje ducha
jediné osoby. 250

Pokud pohlédneme podrobněji na faktory, již jsou námětem první části Eseje
o příčinách,251 můžeme odlišit tři skupiny fyziologických příčin jdoucích od všeobecného
k partikulárnímu. Do první skupiny zařazujeme všeobecné příčiny, které utvářejí povahu
a charakter celého národa: vzduch (spolu s úvahami o pružnosti a jemnosti či naopak
pevnosti orgánů v určitém podnebí včetně otázky vhodné stravy a nápojů v různých
podnebích; řádek 5‐150 a 195‐239 rukopisu); strava, tato část zahrnuje problematiku
složení půdy, neboť to ovlivňuje plodiny, které v této zemině rostou (řádek 240‐254),
a konečně povětrnostní podmínky (řádek 255‐282). Do druhé skupiny řadíme úvahy
o odlišnosti obou pohlaví (řádek 283‐306), tyto příčiny jsou stále poměrně obecné,
neboť dělí celek lidí do dvou, případně tří skupin (pokud uvažujeme samostatně
o eunuších, jako to činí Montesquieu). „Anatomická pozorování“ pak zahajují třetí část,
kde náhle přecházíme od obecných úvah až na úroveň změny povahy jednotlivého
člověka. Takto komentuje sám Montesquieu přechod k novému tématu: „Všechny tyto
záležitosti [menstruační perioda u žen, přítomnost semene u mužů atd.] nám dávají
dostatečně pocítit tělesný rozdíl (la différence physique) v povaze obou pohlaví.
Anatomická pozorování nám umožňují sledovat zázračnou rozdílnost od jednoho člověka
ke druhému, tato rozličnost je taková, že snad nikdy nebylo dvou lidí, jejichž orgány by
byly vytvořeny ve všech ohledech stejně.“252 Po vylíčení rozdílností v anatomii lidských
těl (řádek 307‐331) následuje popis vzniku počitků a pasáž o eunuších. V závěru první
části eseje konečně nalezneme stručné shrnutí dopadu vášní na lidský organismus
(řádek 392‐402), účinku drog (výtažku z konopí a vína, řádek 403‐423), odstavec
o spánku a bdění (spolu s půstem, řádek 424‐454) a na závěr úvahy o důsledcích samoty
a nečinnosti na vlákna a tekutiny našeho těla (řádek 455‐461).
Nepoměr mezi pasážemi vztahujícími se ke kvalitě vzduchu, případně půdy
a stravy na straně jedné, a úvahami o účinku vášní, spánku a dalších non naturales
na straně druhé, můžeme vysvětlit poukazem na cíl, jenž Montesquieu sleduje. Na rozdíl
250
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od výše citovaných lékařů, kteří poskytují všeobecné rady pro všechny, kdo se zajímají
o vlastní tělo a o zdravý způsob života, chce Montesquieu uchopit všeobecné příčiny,
které formují tzv. obecný duch národa.253 Z tohoto důvodu Montesquieu rozebírá příčiny
měnící povahu jednotlivců až na posledním místě a relativně stručně. Vzhledem k těmto
rozdílům je zároveň na místě položit si otázku, zda se Montesquieu v Eseji o příčinách
opravdu inspiruje touto lékařskou teorií. Domníváme se, že přítomnost rozličných příčin,
nikoli pouze vzduchu či stravy, přinejmenším klade otázku následování širší lékařské
teorie. Jak jsme viděli, odkaz na Arbuthnota nás pak dovádí přímo ke konceptu sex res
non naturales, do něhož anglický lékař zasazuje své zkoumání. Rozebereme nyní
podrobněji dva body, na nichž jsou zřetelněji vidět styčné body mezi konceptem sex res
non naturales a Montesquieuovým chápáním vlivu vnějších faktorů na lidskou konstituci,
potažmo na lidské vášně.
Zaprvé Montesquieu přejímá s určitou volností výčet non naturales, když se
neomezuje pouze na úvahy o účinku vzduchu či stravy na pevné látky a tekutiny našeho
těla, ale též na důsledky spánku, bdění či vášní. Například celý popis rozdílnosti obou
pohlaví spolu s popisem povahy eunuchů patří do dvojice zadržování/vylučování; lékaři
se zde zabývají otázkou možné přítomnosti spermatu u ženy či vlivu menstruace
na ženskou povahu. Rozdílnost mezi pohlavími se u Montesquieua projevuje „plností“,
která u ženy stoupá během měsíce, dokud si krev „neprorazí sama cesty“
(force lui‐même les passages) a neopustí tělo.254 Povaha žen je nestálá jednak vzhledem
k závislosti na stále se měnícím objemu tekutin v těle, jednak povahou vláken ženského
těla. Tato vlákna totiž musejí být pružnější, aby byla schopna zadržet velký objem
tekutiny.255 Druhý rozdíl mezi pohlavími spočívá v přítomnosti semene, které je
v mužském těle odděleno od ostatních tekutin. U eunuchů však k tomuto oddělení
nedochází, což ovlivňuje jejich tělo a přibližuje je tak v podobě i povaze ženám.
Montesquieu mluví dále v eseji o bdění i spánku, ve Fragmentech k Eseji o příčinách
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nalezneme navíc pasáže o účinku práce na vlákna lidského těla, jež můžeme považovat
za součást úvah o pohybu a odpočinku.256
Tři ze sex res non naturales, které nalezneme v eseji, tedy vášně duše, spánek
a bdění a v menší míře pohyb a klid, mají odlišné důsledky od jednoho člověka ke
druhému, takže nemají místo v politické teorii a neobjevují se v Duchu zákonů.
Nejzajímavějším případem je účinek vášní. Podnebí, které Montesquieu zkoumá
ve čtrnácté knize Ducha zákonů, má totiž dopad na povahu lidí právě tím, že v nich určitý
druh vášní vzbuzuje a jiné vášně potlačuje. Montesquieu vede spojnici mezi vznikem
počitků a odlišnými vášněmi: chladný vzduch vede ke smrštění vláken, takže se tekutiny
(v tomto případě krev) rychleji dostávají směrem od končetin k srdci a tento nával krve
do srdce zvyšuje odvahu.257 V případě účinku vášní na lidské tělo je vliv opačný; nyní to
jsou vášně duše, které mění kvalitu vláken lidského těla:
Jsou vášně, které dodávají vláknům pružnost, jiné, které je rozvolňují, to můžeme
dokázat na jedné straně silou a mocností hněvu, na straně druhé účinkem strachu,
paže klesají, nohy se ohýbají, hlas se zadrhává, svaly se uvolňují, a takto bude vždy
vypadat život člověka dlouho bázlivého či naopak statečného.258

Této citaci odpovídá pasáž o povaze kartuziánského mnicha z Myšlenek:
To není vše: když na jeho mysl působíme neustálým strachem, dojde k rozvolnění
vláken jeho těla. Neboť jednou je v bázni před podivným a nelítostným nadřízeným,
jednou před zbytečnými úzkostmi, které s sebou pokaždé nese mnišský život.
Rozvolnění vláken vlivem strachu je přitom znatelné: neboť když je strach přehnaný
(immodérée), paže klesnou, kolena se podlomí, hlas je nezřetelný, svaly zvané sfinktery
se uvolní.259
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Tento příklad přitom není analogický s představením statečných a zjemnělých národů ze
čtrnácté a patnácté knihy Ducha zákonů, jak se domnívá Barrera.260 V těchto knihách
mluví Montesquieu o účincích podnebí na povahu národa, tedy o statečnosti, zbabělosti
či lenosti jejich obyvatel. Zde je však vztah příčiny a účinku obrácený: příliš silné vášně
jako velká radost, smutek, hněv či strach mají vliv na organismus působením na pružnost
jeho vláken. Původ těchto vášní zde nehraje roli (vášně mohou být způsobeny stejně tak
jednáním „podivného nadřízeného“ jako teplotou vnějšího vzduchu); důležité je, že nyní
jsou vášně příčinou, nikoli důsledkem pohybu vláken.
Za druhé, když Montesquieu uvažuje o účinku těchto vnějších faktorů (vášních
duše, drog, spánku, bdění, pohybu a klidu), zdůrazňuje vždy potřebu uměřenosti
a nutnost vyhnout se výstřelkům. Myšlenka uměřenosti a střední míry přichází do řecké
filosofie z lékařství; zdá se, že i Montesquieu, pro něhož je pojem uměřenosti
(la modération) jedním ze základních bodů jeho politické teorie, přejímá tento koncept
z lékařství, přesněji z uvažování o vlivu vnějších faktorů na lidské tělo. Otázka změny
povahy člověka či národa zde ustupuje praktickému lékařskému zkoumání: přehnané
působení určité látky či jakákoli výstřednost jsou nezdravé a vedou ke slabosti ducha.
Pojem „zdraví“ se objevuje dvakrát po sobě, když Montesquieu vysvětluje účinky výtažku
z konopí na lidské tělo. Zdraví spočívá v „uměřených pohybech“ (les mouvements
modérés) vláken, pokojný život vyžaduje, aby se člověk vyhýbal přehnanému natahování
vláken, ke kterému dochází drogami či alkoholem. Tyto substance rozpohybují vlákna tak
prudkým pohybem, že slabší podnět na ně poté nepůsobí, takže tento počitek
nedoputuje do mozku. Montesquieu se na tomto místě nezabývá změnou povahy,
důležité je zdraví člověka, které je příliš dlouhým požíváním drog či neuměřeným pitím
vína ohroženo.261
Přehnanému pohybu či naopak nehybnosti vláken se člověk musí vyhnout
i v případě spánku či bdění. Montesquieu mluví o „příliš dlouhém spánku“ (le sommeil
trop long), případně o „dlouhém bdění“ (les grandes veilles). Příliš dlouhý spánek či
odpočinek ponechává vlákna v nečinnosti, která je pro ně škodlivá; vlákna ani spirity pak
nejsou schopny hbitých pohybů, které vyžaduje přenos počitku, z čehož pramení tupost
260
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ducha. Na druhé straně příliš dlouhé bdění (leurs jeûnes et leurs veilles poussées trop
loin) vede k šílenství kvůli neustávajícímu pohybu spiritů v příliš rozechvělých
vláknech.262
V Eseji o příčinách tedy Montesquieu zkoumá pozorně lidské tělo a rozvažuje
o základních problémech tehdejší fyziologie, jakými jsou svalový stah, vznik počitků či
samotné složení lidského těla. Když Montesquieu analyzuje účinky vzduchu a stravy
na lidský organismus a na lidské vášně, čerpá inspiraci z klasické lékařské teorie sex res
non naturales, která je v 18. století stále aktuální, ať již v rámci preventivní medicíny
a zdravovědy, tak v rámci patologie. Tento lékařský koncept též zakládá zájem o účinky
vzduchu na fungování lidského organismu, jehož dokladem je velké množství lékařských
spisů první poloviny 18. století na toto téma. Cíl sledovaný Montesquieuem je však
odlišný. Autor Ducha zákonů není veden snahou postihnout příčiny nemocí, aby mohl
nabídnout vhodnou životosprávu; Montesquieu chce vysvětlit, jak tyto příčiny mohou
ovlivňovat povahu lidí i celých národů. Jeho zájem je veden snahou postihnout
především obecné příčiny, proto věnuje nejvíc pozornosti účinkům podnebí (tedy
vnějšího vzduchu a jeho kvality) a problému stravy (která souvisí s povahou půdy).
Přesto se v eseji objevují i ostatní non naturales, a to na konci její první části po úvahách
o rozdílu pohlaví, když Montesquieu rozvažuje o důsledcích vášní, drog, spánku, bdění či
pohybu a odpočinku. Vzhledem k tomu, že Montesquieu nesleduje přesnou klasifikaci
non naturales, jak ji najdeme v dobových lékařských spisech, je možné, že se inspiruje
spíše pracemi Boerhaaveho, jenž řadí non naturales pouze do čtyř skupin (Boerhaave
samotný pojem non naturales nepoužívá). V předchozí kapitole jsme ukázali, že
Montesquieu přejímá Boerhaaveho vysvětlení svalového stahu, zřetelná je též
podobnost mezi pasáží, v níž Montesquieu uvažuje o kvalitě vláken ženského těla
a Boerhaaveho úvahami na stejné téma.263 Sám Montesquieu zmiňuje holandského
lékaře v Eseji o příčinách v poznámce k roli spánku a bdění na vlákna a spirity našeho
těla. Ať již Montesquieu čerpá svou inspiraci u Boerhaaveho či u jiného lékaře
mechanistické školy, důležité pro nás je zasazení zkoumání o vláknech a tekutinách
lidského těla ze čtrnácté knihy Ducha zákonů do patřičného kontextu dobových
lékařských teorií. V závěrečné části této kapitoly se navrátíme k této knize; ve světle
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předchozí analýzy toho, jak Montesquieu chápe přírodu a především lidské tělo, budeme
uvažovat o roli přírody a přírodních podmínek na politickou teorii.

III. 4. Ovčí jazyk a nevyhnutelnost despotismu
Námětem čtrnácté knihy Ducha zákonů je potřeba rozdílných zákonů v různých
podnebích a s tím související role zákonodárce v jednotlivých zemích. Tuto tezi shrnuje
první věta celé knihy: „Je‐li pravda, že se povaha ducha a vášně srdce (le caractère
de l'esprit et les passions du cœur) od sebe velmi liší v různých podnebích, musejí se
zákony vztahovat jak k rozdílům ve vášních, tak k rozdílům v povahách.“264 Tvrzení je sice
představeno jako hypotetické, z další části knihy však vyplývá, že podle Montesquieua
tomu tak skutečně je: podnebí, tedy různá kvalita vzduchu, ovlivňuje vlákna a tekutiny
našeho těla, což má vliv na vášně i na náklonnost k rozkoším. V následující kapitole
Montesquieu zhuštěně předkládá hlavní teze svého náhledu na lidské tělo a jeho
schopnost vnímání: studený vzduch vlákna smršťuje a zkracuje, zároveň je i posiluje.
Krev se tím pádem dostává ve větší míře zpět k srdci, což má za důsledek větší odvahu,
sebedůvěru a odhodlanost.265 Mohutná vlákna vyžadují vydatnou stravu, což zpětně
podporuje sílu vláken, činí je tučnými a pevnými. Zároveň z toho vyplývá, že vlákna
nejsou schopná přijímat malé vzruchy; lidé v severských zemích tedy lépe odolávají
bolesti, na druhou stranu nejsou schopni pociťovat jemné počitky a rozkoše. Jak
Montesquieu v nadsázce uzavírá: „Rusa je potřeba stáhnout z kůže, aby něco pocítil.“266
V teplém podnebí vlákna reagují opačným způsobem: rozvolňují se, prodlužují, krev
putuje k srdci příliš pomalu, takže lidé jsou bázliví, postrádají odvahu i sebedůvěru.
Zároveň jsou vlivem tepla jejich vlákna vystavena i těm nejmenším vzruchům, jsou
schopna přijímat velmi jemné počitky, takže tito lidé jsou velmi citliví, ať již vzhledem
k zakoušené bolesti, tak tváří v tvář rozkoši spojené s estetickým zážitkem či milostným
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vzplanutím. Svoje úvahy o vlivu tepla a chladu na lidský organismus Montesquieu
dokládá zmiňovaným pozorováním ovčího jazyka při běžné teplotě a poté při zmražení.
Montesquieu rozlišuje na základě podnebí tři oblasti: severní, jižní a oblast
mírného podnebí. Jednou z příčin despotismu v Asii je právě absence mírného pásu:
jižanské národy jsou zde v přímém kontaktu s národy žijícími ve velmi chladném
podnebí, obě oblasti jsou extrémy, takže nepodporují rozšíření svobody. Severské
národy Evropy sice žijí v chladném podnebí, v rámci Evropy Montesquieu rozlišuje mezi
teplými zeměmi jihu a studeným severem, v celosvětovém měřítku se však podle
Montesquieua celá Evropa nachází v mírném pásu. V této zóně je vliv podnebí na lidskou
konstituci a vášně nejslabší, postrádá sílu nutnou k tomu, aby povahu lidí trvale změnil:
„V zemích s mírným podnebím (les pays tempérés) se shledáte s lidmi nestálými, co se
týče jejich způsobů i jejich neřestí a ctností; podnebí zde není tak určující, aby jim
upevnilo povahu.“267 Pouze v tomto podnebí se tedy lidé nacházejí ve stavu slabosti
a nevymezenosti své přirozenosti, o níž jsme mluvili v první kapitole. Jejich povahu proto
určují především mravy a zvyky dané země. Na severu i na jihu má podnebí větší dopad
na povahu lidí, avšak zatímco na severu Evropy vede drsné podnebí k větší odolnosti,
houževnatosti a statečnosti, na jihu (Montesquieu má na mysli především asijské země)
jsou lidé přecitlivělí, bázliví a poddajní, takže snáz podlehnou despotickému režimu,
který je zotročuje. Například Indové žijící v teplém podnebí jsou citliví na všechny vnější
podněty, kterým snadno podléhají. Dobrá výchova je zde navýsost důležitá, neboť „čím
snadněji a silněji na člověka věci působí, tím je důležitější, aby působily vhodně, aby to
nebyly předsudky a aby se člověk řídil rozumem.“268 Naproti tomu germánské národy
severu žily v době římské nadvlády téměř bez výchovy a zákonů, avšak samotná jejich
povaha vyplývající z drsného severského podnebí jim umožnila přetrvat ve svobodě
a nakonec i římskou říši zničit. Role zákonodárce, již se Montesquieu věnuje
ve zbývajících kapitolách čtrnácté knihy, je tudíž v zemích s teplým podnebím zásadní.
Důležité je, aby zákonodárce nepodléhal vlivu podnebí a neponechával obyvatele
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v nečinnosti, ale naopak aby svým příkladem a přijatými zákony povzbudil jejich aktivitu
a dovedl je ke svobodě.269
Lidé mohou vliv podnebí vhodnými prostředky omezit, podnebí působí podle
Montesquieua plnou silou pouze na divoce žijící národy, které nemají téměř žádnou
výchovu. V tomto smyslu je též zapotřebí chápat tvrzení o tom, že „vláda podnebí je
první ze všech vlád“. Prvenství, jež zde má Montesquieu na mysli, je pouze
chronologické, podnebí sice může být jediným faktorem ovládajícím povahu a způsob
života lidí, Montesquieu však odmítá, že by takový měl lidský život být. Situaci
barbarských národů, které se nechají vést pouze silami přírody a opomíjejí výchovu,
Montesquieu popisuje v úvodu druhé části Eseje o příčinách. I morální příčiny působí
na vlákna našeho mozku; je zapotřebí vláknům stále dodávat nové impulsy, zaměstnávat
lidskou mysl a vést člověka k aktivitě. Pokud k tomu nedochází, mozková vlákna tuhnou,
stávají se nepružnými, což se navenek projeví tupostí a pasivitou. Montesquieu uvádí, že
nejvyšší činnost duše spočívá v její schopnosti vzájemného porovnávání, ať již myšlenek,
pocitů či představ.270 Avšak lidé, k nimž se žádné nové myšlenky ani počitky nedostávají,
tuto schopnost postupně ztrácejí a dostávají se na úroveň zvířat: „Hrubost může
u těchto [barbarských] národů zajít až tak daleko, že lidé se zde nebudou mnoho lišit od
zvířat: dokladem toho jsou otroci, které Turci získávají z Čerkeska a Mingrelie; tito otroci
tráví celý den se sklopenou hlavou, mlčky a nehybně, a nezajímají se o nic z toho, co se
kolem nich děje.“271
Tak jako jsou lidé ovlivněni přírodními podmínkami, v nichž žijí, jsou ovlivněni též
souborem faktorů, které Montesquieu v Eseji o příčinách nazývá příčinami morálními (les
causes morales). Tyto „morální příčiny“ přitom působí na lidi více nežli faktory přírodní;
jak jsme uvedli, je úkolem zákonodárce, aby pomocí vhodných zákonů či výchovy špatné
vlivy podnebí omezil a dovedl lidi ke svobodě. Proč však právě ke svobodě? Je‐li příroda
pouhým souborem mechanických sil, na čem zakládá Montesquieu primát svobody
v lidském směřování? Zdá se, že Montesquieu svou teorií podnebí do jisté míry opravdu
otevírá dveře determinismu: podnebí určuje povahu lidí i jejich náklonnost ke svobodě,
na jihu jsou lidé bázliví, sklíčení příliš horkým podnebím a jen s obtížemi odolávají
269
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tyranským choutkám svých vládců. Zároveň víme, že lidé jsou ve své podstatě slabí
a nestálí a snadno podléhají vnějším vlivům. Na čem tedy můžeme založit požadavek
toho, aby i tito lidé žili ve svobodě a nebyli otroky? Jak Montesquieu zdůvodní
prosazování působení morálních příčin směrem k rovnosti a svobodě lidí, je‐li příroda
opravdu jen souběhem mechanických sil?
Montesquieu uvádí, že zákony mají spočívat na lidském rozumu, nikoli
na předsudcích, tedy neznalosti sama sebe. Rozum je přitom v přirozenosti člověka, je
tím, co činí člověka člověkem a vyděluje jej z živočišné říše. Boj proti působení přírody,
které se v tomto případě projevuje silou podnebí, je tedy veden ve jménu jiné „přírody“,
totiž přirozenosti člověka. Montesquieu se tak vyjadřuje v kapitole, kde je proti sobě
postaveno dobývání severskými národy Evropy a Asie. Jak jsme uvedli, v Asii neexistuje
oblast mírného pásu, extrémy se zde přímo střetávají. Naproti tomu severské národy
Evropy žijí v kontaktu s mírným pásmem, do jisté míry jsou i ony jeho součástí. Jako
dobyvatelé proto s sebou přinášely svobodu a navracely podmaněné národy zpět k jejich
přirozenosti:
Gót Jornandés nazýval sever Evropy dílnou lidského rodu. Já jej nazvu spíše dílnou,
z níž pocházejí nástroje, které rozbíjejí okovy ukuté na jihu. Odtud povstaly ty chrabré
národy, jež opouštějí svou zemi, aby zničily tyrany a otroky a aby lidi poučily, že
vzhledem k tomu, že je přirozenost (la nature) stvořila navzájem rovné, může je rozum
učinit podřízenými pouze pro jejich štěstí.272

Lidé jsou od přirozenosti svobodní a navzájem si rovní; vliv severského chladného
podnebí je tak v souladu s přirozeností člověka, zatímco působení příliš teplého vzduchu
člověka od jeho přirozenosti vzdaluje. To dokládá citace o vlivu buddhismu na život
v Indii:
V těchto zemích, kde přehnané horko dráždí a skličuje, je odpočinek tak slastný
a pohyb tak namáhavý, že tento systém metafyziky [přesvědčení, že „klid a nicota jsou
základem všeho a cílem, k němuž věci směřují“] se zdá být přirozeným (paraît naturel).
A Foe [Buddha], indický zákonodárce, následoval své pocity, když uvedl lidi do tak
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přehnané pasivity (un état extrêmement passif); avšak jeho učení, zrozené z lenosti,
kterou zapříčinilo podnebí, tuto lenost zpětně podporovalo a způsobilo tak mnoho
neštěstí.273

Montesquieu uvádí, že „tento systém metafyziky se zdá být přirozeným“, ve skutečnosti
však přirozeným není, neboť síle přírody („přehnané horko“) obětuje přirozenost
člověka, tedy jeho existenci rozumové bytosti směřující ke svobodě a vzájemné rovnosti.
To vyplývá i z následujícího odstavce kapitoly, kde je situace v Indii stavěna do protikladu
ke konání čínských zákonodárců, kteří „byli rozumnější“ (plus sensés) a pomocí vhodných
prostředků vedli poddané k plnění povinností, a tedy k aktivitě. Proti mechanisticky
chápané přírodě tu tedy vystupuje normativně pojatá přirozenost, spjatá s člověkem
jako rozumovou bytostí. Lidské tělo je přitom nadále strojem, jehož vlákna podléhají
vlivu vnějších faktorů, které mění lidské vášně. Ve druhé části práce se budeme zabývat
přirozeností člověka, zkoumat její možnosti a dosah, abychom mohli na závěr odpovědět
na otázku, jak Montesquieu chápe vzájemný vztah mezi přírodou a přirozeností, neboli
jak chápe nature jako takovou.
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B. Nature: síla a slabost lidské přirozenosti
IV. Přirozenost, přirozené právo a přirozený zákon
V druhé části disertace opustíme oblast přírodních věd a budeme zkoumat pojem nature
v jeho normativní rovině, tedy ve významu (lidské) přirozenosti. V úvodu disertace jsme
vytkli dosavadním interpretacím Montesquieuovy morální filosofie přílišný důraz kladený
na úlohu přirozeného zákona na úkor přirozenosti. Cílem této kapitoly je doložit naše
výtky pomocí komparace tezí moderních teoretiků přirozeného práva a Montesquieua,
nejen proto, abychom poukázali na nedostatečnost dosavadních výkladů, ale aby byla
především obhájena nutnost navrátit se při snaze o uchopení Montesquieuovy politické
filosofie k pojmu nature.
V následujících třech kapitolách budeme zkoumat politickou teorii v Duchu
zákonů z různých úhlů pohledu: nejprve se zaměříme na srovnání Montesquieuova
pojetí s myšlenkami teoretiků přirozeného práva, poté se budeme věnovat rozboru
možného konfliktu mezi nature ve vědeckém a v normativním smyslu, závěr bude patřit
zkoumání

dopadu

mechanisticky

uchopené

přírody

na pojetí

přirozenosti

v Montesquieuově morální filosofii.
V této čtvrté kapitole se zaměříme na vztah mezi pojmy přirozenost (la nature),
lidská přirozenost (la nature humaine) a přirozené právo (le droit naturel)/přirozený
zákon (la loi naturelle)274 v Duchu zákonů. Tyto koncepty budeme analyzovat vzhledem
k postulátu o společenské přirozenosti člověka, který s výjimkou Rousseaua přejímá
většina autorů 18. století; budeme také zkoumat původ přirozeného práva a jeho
postavení v rámci řádu zákonů, jak je představeno v Duchu zákonů. Předmětem našeho
zájmu bude přednostně první kniha Ducha zákonů, v níž Montesquieu představuje
přirozené zákony týkající se člověka i obecné postavení člověka ve světě. V další části
kapitoly pak vyložíme, jak se pojetí lidské přirozenosti z první knihy Ducha zákonů odráží
ve zbytku díla. V následující kapitole se zaměříme na dvě témata, na nichž budeme moci
dobře ukázat, jak Montesquieu řeší konflikt mezi normativním a neutrálním významem
pojmu nature. Jedná se o otázku ospravedlnitelnosti otroctví a o koncept studu jako
přirozené obrany ženy. Konečně v šesté kapitole na příkladu srovnání Montesquieuovy
274
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a Hobbesovy politické filosofie poukážeme na souvislost mezi zkoumáním přírodních věd
a politickou teorií; v centru našeho zájmu bude otázka povahy (la nature) člověka, nejen
ve smyslu morálním, ale i fyzickém. Montesquieu je stejně jako Hobbes stoupencem
mechanistického pojetí přírody, uvidíme však, že dopad změněného chápání přírody
na oblast politické teorie vnímá zcela jinak než Hobbes. Tato kapitola završí naše
zkoumání a dovede nás zpět k výchozímu bodu našeho tázání: proč dává Montesquieu
i ve své politické teorii přednost pojmu nature? A co to znamená pro politický projekt
vyslovený v Duchu zákonů?

IV. 1. Sociabilité ve věku osvícenství
Dříve než přistoupíme k analýze první knihy Ducha zákonů, představíme pomocí
Encyklopedie hlavní východiska morální filosofie přelomu 17. a 18. století. Soustředíme
se přednostně na tři pojmy: přirozený stav (l’état de nature), přirozené právo (le droit
naturel) a přirozený zákon (la loi naturelle);275 jak uvidíme, tyto koncepty nás dovedou
k pojmu sociabilité, který vzhledem k neexistenci jednoslovného překladu do češtiny
poněkud neohrabaně překládáme jako „společenská přirozenost člověka“.276 Uvedené
tři pojmy z Encyklopedie sdílejí určité společné rysy: jedná se o koncepty normativní,
které poukazují na zacílení a povinnosti člověka vyplývající z jeho povahy bytosti
rozumové a společenské; opakovaně je zde zdůrazněno specifické postavení člověka
v rámci přírody a nepřekonatelná propast oddělující lidi od zvířat.
Přirozený stav je v Encyklopedii definován jako „všeobecný stav člověka (l’état
général de l’homme) v okamžiku jeho narození“,277 že však nepůjde o prostý popis
postavení člověka při absenci státního útvaru či pozitivních zákonů, je zřejmé hned
z následujícího dělení, kdy je tento stav nahlížen vzhledem k Bohu, dále k člověku
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samotnému a nakonec vůči ostatním lidem.278 První hledisko zdůrazňuje zásadní rozdíl
mezi zvířaty a člověkem, kterého Bůh učinil „nejvýtečnějšího ze všech živočichů“.279
V druhém ohledu je v Encyklopedii dáno do protikladu „chmurné postavení“ (la triste
situation), v němž se člověk v přirozeném stavu nachází, s životem obohaceným
o výsledky lidské píle a důmyslu. Konečně třetí perspektiva dává do protikladu stav,
v němž je člověk vázán pouze morálními pravidly (tj. přirozeným zákonem), a stav
občanský, ve kterém se podřizuje ustaveným zákonům. Přirozený stav je dále popsán
jako stav dokonalé svobody a rovnosti, nikoli však možnosti činit, co každý chce, neboť
pravidla přirozeného zákona zavazují každého člověka jakožto rozumovou bytost bez
ohledu na absenci pozitivních zákonů. Přestože jsou však přirozené zákony zřetelné
a pochopitelné všem lidem schopným používat rozum, jejich dodržování není
vynutitelné, takže lidé jsou přirozeně vedeni k tomu, aby tento stav opustili a utvořili
politickou společnost.
Na koncept přirozeného stavu navazuje pojem „přirozené právo“. Přirozeným
právem chápeme „určitá pravidla spravedlnosti (la justice) a správnosti (l‘equité), jež
mezi lidmi ustavil pouze přirozený rozum (la raison naturelle), nebo která, lépe řečeno,
do našich srdcí vepsal Bůh.“280 Hlavními zásadami přirozeného práva je žít čestně,
neurážet a nepoškozovat druhého člověka a dát každému, co mu náleží. Tato pravidla
jsou věčná, neměnná a všeobecně zavazující. Člověk je poznává různými cestami,
přednostně svým rozumem, dále skrze Boha, a konečně instinktivně.281 Ve stručném
přehledu autorů, kteří se zabývali principy přirozeného práva, zmiňuje autor hesla
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Encyklopedie uvádí: „Vzhledem k morálnímu vztahu (la relation morale), který je mezi všemi lidmi“.
Tamtéž. Již z této citace je zřejmý důraz kladený na morální rozměr daného pojmu.
279
Tamtéž. Toto tvrzení je doslovnou citací z Pufendorfa, který již při definování přirozeného stavu
zdůrazňuje normativitu tohoto pojmu: „Přirozený stav je takto nazýván nikoli proto, že vyplývá z tělesných
principů podstaty člověka, bez jakéhokoli ustanovení; avšak proto, že doprovází člověka od okamžiku jeho
zrození, nezávisle na jakékoli lidské vůli a pouze skrze účinek Božího ustanovení.“ S. Pufendorf, Le droit de
la nature et des gens, I, I, § VII, str. 7. Zde nalezneme také citace o srovnání lidí a zvířat. Ze samotného
faktu, že se přirozený stav týká člověka, tedy rozumem nadané bytosti, vyplývají podle Pufendorfa určité
závazky stanovené Božím zákonodárcem, které má člověk v přirozeném stavu povinnost naplňovat. Viz
dále.
280
Boucher d'Argis, heslo „Droit de Nature“, in: D. Diderot, J. Le Rond d’Alembert (vyd.), Encyclopédie
(http://portail.atilf.fr/cgi‐bin/getobject_?a.32:261:30./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE/).
281
Tamtéž.
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Boucher d'Argis Cicerona a jeho spis De officiis, dále Grotia, Pufendorfa, Barbeyraka
a Burlamaquiho.282
Konečně přirozený zákon „je věčný a neměnný řád, který musí sloužit jakožto
pravidlo pro naše jednání. Je založen na zásadním rozdílu mezi dobrem a zlem.“283
Na tomto místě vyvstává otázka po vztahu mezi přirozeným zákonem (lex naturalis)
a přirozeným právem (ius naturale). Podle této definice je přirozený zákon všeobecným
principem, jehož konkrétním vyjádřením jsou zásady přirozeného práva. Tento výklad je
do určité míry v protikladu k jinému vysvětlení z Encyklopedie, neboť v hesle „přirozené
právo“ nalezneme pro tento pojem význam „systém či soubor těchto samotných
[přirozených] zákonů.“284 Nejsme s to zde podrobně zkoumat velmi komplexní vztah
mezi oběma pojmy, jejichž významy se prolínají, jak je zřejmé i ze samotné
Encyklopedie.285 Grotius, považovaný za zakladatele moderní teorie přirozeného práva,
používá spíše pojem ius, jak ukazuje samotný titul jeho pojednání – De jure belli ac pacis
libri tres –, tento pojem u něj zahrnuje jako u Suaréze význam „zákon“ i „právo“.286 Při
definování práva v úvodu svého pojednání předkládá Grotius tři definice, podle první
z nich je právo to, co je správné, a to především v negativním vymezení, tedy jako to, co
282

Hugo Grotius (Hugo de Groot, 1583‐1645), právník, teolog a politik. Jeho nejslavnější dílo nese název
De jure belli ac pacis libri tres (Tři knihy o právu válečném a mírovém, 1625); Jean Barbeyrac (1674‐1744),
francouzský právník, překladatel Pufendorfa; Jean‐Jacques Burlamaqui (1694‐1748), autor knihy Principes
du droit naturel et politique (Principy práva přirozeného a politického, 1763).
283
Heslo „Loi naturelle“, in: D. Diderot, J. Le Rond d’Alembert (vyd.), Encyclopédie
(http://portail.atilf.fr/cgi‐bin/getobject_?a.69:87:123./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE/).
284
Boucher d'Argis, heslo „Droit de Nature“, in: D. Diderot, J. Le Rond d’Alembert (vyd.), Encyclopédie
(http://portail.atilf.fr/cgi‐bin/getobject_?a.32:261:30./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE/).
285
V určitém kontextu jsou v morální filosofii oba výrazy zaměnitelné, v tradici římského práva je přirozený
zákon chápán jako soubor principů, které stanovují rámec pro nařízení přirozeného práva. S příchodem
moderních kontraktualistických teorií dochází k posunu významu, kdy je ius chápáno jako moje subjektivní
právo, tedy nárok na určitou věc, zatímco zákon je vnímán jako závazek. Podle Johna Finnise můžeme
počátky tohoto významového rozdílu nalézt již u Ockhama, známé je pak odlišení těchto dvou pojmů
ve stejném duchu u Hobbese. Viz T. Hobbes, Leviathan, XIV; J. Finnis, heslo „loi naturelle“, in: M. Canto‐
Sperber (vyd.), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, PUF, Paris 2004, str. 1131.
286
Grotius je považován za zakladatele moderní teorie přirozeného práva, interpreti zároveň kladou důraz
na jeho dluh vůči starším koncepcím, především vůči španělským myslitelům tzv. druhé scholastiky. Mezi
jejich nejvýznamnější představitele patří Francisco Suaréz, autor pojednání Tractatus de legibus, ac Deo
legislatore (1612). Suaréz navazuje na klasickou tomistickou koncepci, přirozený zákon podle něj zavazuje
bytosti nadané rozumem a svobodnou vůlí; shodné jednání lidí i zvířat v určitých situacích není podle
Suaréze argumentem pro přiznání podílu na přirozeném právu zvířatům. Zákon ze své definice
předpokládá zákonodárce (v tomto případě Boha), který nemůže být vlastním zákonem vázán. Suarez
používá většinou pojem ius naturale, který zahrnuje moderní význam „právo“ i „zákon“. Jak uvádí
Haakonssen, Suarez si je vědom významového rozdílu, neboť ius podle něj značí nejen morální způsobilost
(moralem facultatis), ale i zákon ve smyslu pravidla správného jednání. Subjektivní přirozená práva jsou
tak prostředky k uskutečnění zásad přirozeného zákona. Viz K. Haakonssen, Natural law and moral
philosophy, Cambridge University Press, New York 1996, str. 16‐25.
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není nespravedlivé vůči druhým. V druhém významu je právo „morálním oprávněním“
(qualitas moralis) osoby, jedná se o právo ve vlastním slova smyslu zahrnující osobní
svobodu, právo na vlastnictví a na to, co komu náleží. Poslední obsah pojmu pak Grotius
uvozuje takto: „Existuje třetí význam pojmu právo, podle něhož je tento výraz
synonymem slova zákon pochopeného v nejširším slova smyslu jakožto pravidlo
morálního jednání zavazující k tomu, co je čestné.“287 Konečně podle Pufendorfa
odkazuje pojem ius na obecnější koncept přirozeného zákona, který Pufendorf nazývá
též základním zákonem (lex fundamentalis). Montesquieu tyto pojmy systematicky
neodlišuje, v druhé kapitole první knihy mluví o přirozených zákonech (které označuje
jako les lois de nature, nikoli les lois naturelles), dále v knize používá jak pojem
„přirozené právo“, tak „přirozený zákon“, někdy mluví o „přirozeném závazku“ či pouze
o přirozenosti. Již tato určitá terminologická nedbalost dává tušit, že Montesquieova
koncepce přirozeného zákona se nebude nutně shodovat s pojetím moderních teoretiků
přirozeného práva.288
V závěru článku o přirozeném zákonu jsou v Encyklopedii uvedeny jeho tři
principy, tato pasáž je opět inspirována Pufendorfem.289 Prvním principem přirozeného
zákona je náboženství, k Bohu jakožto našemu stvořiteli, dobrodinci a tomu, kdo nás
uchovává, nás dovádí rozum. Druhým principem je osvícená a racionální láska k sobě
samému směřující k sebezáchově; konečně třetím principem je vztah k druhým lidem
vyjádřený francouzským pojmem sociabilité. Tento pojem označuje podle Encyklopedie
laskavost (la bienveillance) vůči ostatním lidem, která je základem, od něhož odvozujeme
všechny přirozené zákony týkající se lidského soužití.
Pojem sociabilité je v samostatném hesle Encyklopedie definován takto:
„Sociabilita je dispozice, která nás vede k tomu, abychom činili druhým lidem veškeré
dobro, které na nás může záviset, abychom uvedli v soulad naše štěstí se štěstím
ostatních lidí a abychom vždy podřídili náš osobní prospěch užitku společnému

287

„Il y a une troisième signification du mot droit, suivant laquelle ce terme est synonyme du mot loi, pris
dans le sens le plus étendu, et qui veut dire une règle des actions morales obligeant à ce qui est honnête.“
H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, I, I, § 9, str. 37.
288
Larrèreová ve svém článku o stoicismu argumentuje v tom smyslu, že Montesquieu explicitně odmítá
Pufendorfovu voluntaristickou koncepci zákona. C. Larrère, „Montesquieu et le stoicisme“, Lumières, 1,
Stoïcisme antique et droit naturel moderne, Bordeaux 2003, str. 59‐84.
289
Heslo „Loi naturelle“, in: D. Diderot, J. Le Rond d’Alembert (vyd.), Encyclopédie
(http://portail.atilf.fr/cgi‐bin/getobject_?a.69:87:123./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE/).
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a obecnému.“290 Myšlenka společenského směřování člověka vychází v 17. a 18. století
především ze stoické tradice,291 kterou přejímají moderní teoretici přirozeného práva.
Například Grotius v Prolegomenech svého díla zdůrazňuje výjimečnost člověka v rámci
ostatních živočichů, která spočívá právě v přirozené touze po pospolitém životě: „Mezi
skutečnosti vlastní člověku patří potřeba se spolčovat, tedy žít s bytostmi stejného
druhu, nikoli v obyčejném společenství, avšak ve stavu mírumilovné společnosti
uspořádané podle faktu lidské inteligence, jenž stoikové nazývali ‘stavem domácím‘.“292
Stoický koncept sounáležitosti s druhými lidmi vyjádřený pojmem sociabilité přitom není
shodný s Aristotelovou myšlenkou člověka jako politického živočicha. Aristotelova
koncepce politické přirozenosti člověka je mnohem silnější a důrazem na polis i daleko
užší než obecný apel na stejnou přirozenost všech lidí toužících po pospolitém životě.293
Zdůraznění společenské přirozenosti člověka je vedle návaznosti na stoiky též
reakcí na Hobbesovo pojetí vzájemného soupeření a nepřátelství v přirozeném stavu
a jeho přesvědčení, že lidé jsou navzájem vázáni pouze smlouvu, jíž ustavují suverénní
politickou moc. Jak uvádí Larrèreová, reakce na toto pojetí se vyvíjí dvěma směry.294
Pufendorf přejímá Hobbesovu premisu, podle níž je základním impulsem člověka láska
k sobě samému.295 Jejím důsledkem však podle něj není osamocení a řevnivost mezi
lidmi, ale naopak spolupráce s ostatními a život ve společnosti, jehož nutnost vychází
z lidské slabosti a nedostatečnosti: „Toto je tedy základní zákon přirozeného práva: tedy
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L. de Jaucourt, heslo „Sociabilité“, in: D. Diderot, J. Le Rond d’Alembert (vyd.), Encyclopédie
(http://portail.atilf.fr/cgi‐bin/getobject_?a.32:261:30./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE/).
291
Zásadní je v tomto ohledu pojem oikeiósis. Původně se tento koncept rozvíjí na úrovni lidského jedince,
jeho vztahu k vlastnímu tělu a jeho zachování, postupně se přes pouto k vlastním potomkům a rodině
rozšiřuje na veškeré lidstvo, jehož je jednotlivec součástí. Člověk pociťuje sounáležitost k celku lidstva
a v širším slova smyslu ke všemu existujícímu; výrazem rozumového řádu světa je podle stoiků přirozený
zákon. Důraz je v tomto pojetí kladen na rozumovou povahu člověka a na přirozenost lidské pospolitosti.
292
H. Grotius, cit. dílo, Prolégomènes, § VI, str. 9. Grotius přejímá stoickou myšlenku sociability v polemice,
kterou vede v Prolegomenech svého díla proti Karneadovi. Tento filosof v knize předkládá nejen hlavní
argumenty antické skepse, ale též názory některých Grotiových současníků, především z Mersennova
okruhu. K postavě Karneada v Grotiově díle více viz R. Tuck, „Grotius, Carneades and Hobbes“, in: K.
Haakonssen (vyd.), Grotius, Pufendorf and Modern Natural Law, Ashgate, Dartmouth 1999, str. 85‐104.
293
O posunu od aristotelského pojetí člověka jakožto dzóon politikon ke stoickému, potažmo
křesťanskému určení člověka jako animal sociale pojednává Arendtová: H. Arendtová, Vita activa,
OIKOYMENH, Praha 2007, str. 34‐35.
294
C. Larrère, heslo „sociabilité“, in: M. Delon (vyd.), Dictionnaire européen des Lumières, str. 1147‐1150.
295
Pufendorf opakuje Hobbesův argument o člověku v přirozeném stavu: „Člověk má s ostatními živočichy,
kteří mají určité poznání a vnímání (le sentiment) sebe sama, společné to, že neobyčejně silně miluje sám
sebe, snaží se zachovat sebe sama všemi možnými prostředky, vyhledává, co se mu zdá být dobré,
a vyhýbá se tomu, co se mu zdá být špatné. Tato sebeláska je obyčejně tak silná, že překonává jakoukoli
náklonnost vůči komukoli.“ S. Pufendorf, cit. dílo, II, 3, § XIII, str. 192.

106

že každý musí být veden k tomu, aby vytvářel a udržoval, do té míry, do jaké to na něm
závisí, mírumilovnou společnost se všemi ostatními, v souladu s ustanovením a s cílem
všeho lidského rodu bez výjimky.“296
Druhým možným vyvrácením Hobbese je zpochybnění jeho antropologie
poukazem na přirozený cit sounáležitosti a laskavosti k druhým. Tento spontánní cit je
totiž podle Shaftesburyho či Cumberlanda stejně tak motivem lidského jednání jako
láska k sobě samému. Toto přesvědčení rozvinou v novém století autoři skotského
osvícenství pod pojmem moral sentiment. Člověk okamžitě, bez jakékoli rozumové
úvahy, pociťuje soucit s osudem druhých lidí a je veden snahou ulehčit jim v jejich
utrpení.
Tento náčrt problematiky přirozeného stavu člověka před nás postavil řadu
otázek. Budeme se tázat především po souvislosti a návaznosti Montesquieuova pojetí
z Ducha zákonů s tezemi Grotia a Pufendorfa. Podle Waddicora je totiž přirozený zákon
u Montesquieua stejně jako u těchto teoretiků apriorním normativním racionalistickým
konceptem, od něhož se matematicky odvozují pozitivní zákony. V Duchu zákonů je
podle této interpretace jejich primárním úkolem posilovat zásadu společenské
přirozenosti člověka, která je předmětem druhé kapitoly první knihy.297 Montesquieuovo
apriorní racionalistické stanovisko je podle Waddicora dobře doložitelné odmítnutím
despotismu. Podle Waddicora Montesquieu ve své definici zákona kombinuje teze
teoretiků přirozeného práva (co se týče přirozených a pozitivních zákonů) a kartesiánů
(ohledně fyzikálních zákonů), jeho originalita tkví především ve studiu různých faktorů,
které ovlivňují tvorbu pozitivních zákonů a ovlivňují život lidí ve společnosti. Další
otázkou pro nás bude stoické dědictví u Montesquieua, jehož stopy Larrèreová nachází
v nedokončeném fragmentu Pojednání o povinnostech, nikoli však v Duchu zákonů.298
V závěru kapitoly se dotkneme možné souvislosti mezi emotivním apelem v Duchu
296

S. Pufendorf, cit. dílo, II, 3, § XV, str. 192.
M. Waddicor, cit. dílo, str. 45. Též: „Podle Montesquieua jsou principy přirozeného práva založeny
na určitých apriorních konceptech, především na právu na sebeobranu a na rovnosti před zákonem. Tyto
principy jsou pak vztaženy k určitým instinktivním reflexům, u Grotia a Pufendorfa tomu však bylo stejně.
Z hlediska principů nebyly mezi Montesquieuem a školou přirozeného práva žádné rozdíly.“ M. Waddicor,
cit. dílo, str. 52. „V druhé kapitole první knihy měl Montesquieu tři cíle, které se podobají cílům autorů
školy přirozeného práva; vyvrátit Hobbese, zavést myšlenku sebezáchovy, která se ve zbylé části díla tak
často navrací, a postavit základy pro ustavení společnosti. Navzdory svému vnějškovému empirismu
i příkladu zvířat, který slouží k vyvrácení Hobbese, tak tato kapitola není inspirována kartesiánskou vědou,
ale stejně jako knihy XII a XXVI filosofií přirozeného zákona.“ M. Waddicor, cit. dílo, str. 64.
298
C. Larrère, cit. článek, str. 75.
297
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zákonů proti nepřirozenosti despotismu a koncepcí „morálního citu“ v britské filosofii
přelomu století.

IV. 2. Přirozený zákon v I. knize Ducha zákonů
Při četbě úvodní knihy Ducha zákonů jsme hned zkraje vystaveni určité dvojznačnosti
ohledně pojmu přirozeného zákona a jeho obsahu. V první kapitole knihy Montesquieu
postupně rozebírá nutnost zákona u Boha, hmotného světa, inteligentních bytostí, zvířat
a konečně u člověka. V pasáži pojednávající o inteligentních bytostech nalezneme
slavnou paralelu mezi poloměrem kruhu a existencí vztahů spravedlnosti před
pozitivními zákony:
Dříve, než byly stanoveny zákony, existovaly možné vztahy spravedlnosti. Říci, že
neexistuje nic spravedlivého ani nespravedlivého, než co přikazují či zakazují pozitivní
zákony, znamená tvrdit, že dříve než jsme nakreslili kruh, nebyly všechny jeho
poloměry stejné.299

Tento argument nám připomíná úvahy o spravedlnosti z Perských listů, kde Uzbek mluví
o spravedlnosti jako o „vztahu shody, který existuje skutečně mezi dvěma věcmi.“300
Zároveň tento příměr odkazuje k tezím Grotia a Pufendorfa ohledně existence pravidel
spravedlnosti v přirozeném stavu.301 V úvodu disertace jsme citovali jednu z Myšlenek,
v níž Montesquieu vzdává hold oběma myslitelům; Binoche dává tuto myšlenku do
souvislosti právě s tezí o existenci přirozené spravedlnosti.302 Tuto blízkost dokládají
příklady, které Montesquieu bezprostředně po příměru s kruhem uvádí a které
se podobají výčtu z Grotiova díla O právu válečném a mírovém: prokázání vděčnosti
za projevené dobrodiní, závislost potomků na jejich rodičích, spravedlnost potrestání,
pokud jeden člověk ublíží druhému.303 Avšak v následující kapitole, která nese název
299

Montesquieu, EL I, 1, str. 233.
Montesquieu, LP, dopis 83, str. 238‐239. Místo „přístojnosti“ překládáme slovo convenance jako
„shody“. V komentáři francouzského vydání Perských listů je zmíněn vliv Shaftesburyho, Leibnize
a Malebranche.
301
H. Grotius, cit. dílo, Prolégomènes, § VI‐IX.; S. Pufendorf, cit. dílo, I, 2, § 2, pozn. 2.
302
B. Binoche, Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, str. 41. Jedná se o myšlenku 1537.
303
H. Grotius, cit. dílo, Prolégomènes, § VIII, str. 11. Grotius navíc uvádí povinnost ctít majetek druhého;
jak dále uvidíme, podle Montesquieua spadá vlastnictví do působnosti občanského, nikoli přirozeného
zákona.
300
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O přirozených zákonech (Des lois de la nature), Montesquieu opouští koncept
racionálního přirozeného zákona vytvářejícího morální závazek a navazuje na proud
římského práva, které chápalo „přirozené právo“ jako soubor zásad sdílených lidmi
a zvířaty.304 Vyvstává tedy otázka, jak Montesquieu chápe souvislost mezi oběma
kapitolami a zda je správné o něm uvažovat jako o stoupenci tezí moderních teoretiků
přirozeného práva.
Musíme se nejprve zastavit u pojmu „inteligentních bytostí“, jichž se týká příměr
s kruhem. Cílem kapitoly není určit místo člověka v řetězci stvoření, ale postihnout míru
nutnosti v následování zákonů u jednotlivých bytostí (včetně Boha). Montesquieu tedy
zde má na mysli spíše člověka jakožto čistě racionální bytost než anděly; pro takového
člověka pak beze zbytku platí teze o existenci spravedlnosti před pozitivními zákony.
Montesquieu sám svým způsobem váhá: v úvodu kapitoly mluví o „inteligentních
bytostech nadřazených člověku“, následně pouze o „inteligentních bytostech“ a při výčtu
pravidel spravedlnosti uvádí: „předpokládáme‐li existenci lidských společností“, což
naznačuje, že má celou dobu na mysli člověka. Pokračování kapitoly tento předpoklad do
jisté míry potvrzuje, neboť se zde dočteme: „jednotlivé inteligentní bytosti jsou omezeny
svou přirozeností, a v důsledku toho jsou náchylné k omylům“;305 je přitom zřejmé, že
zde Montesquieu mluví o lidech. V závěru první kapitoly je o člověku řečeno, že míra
přesnosti při následování zákonů je u něj nejnižší, neboť coby inteligentní bytost člověk
podléhá omylům a nevědomosti a jako bytost citově založená se nechá ovládat různými
vášněmi. Montesquieu tedy má celou dobu na mysli člověka; pojetí člověka jakožto
racionální bytosti však podle něj nevyjadřuje beze zbytku lidskou povahu, neboť lidé se
kromě rozumu často řídí svými city. V následující kapitole se proto Montesquieu navrací
k úvaze o tom, jaký by člověk byl mimo politickou společnost.
Montesquieu zahajuje novou kapitolu konstatováním: „Před všemi těmito zákony
[náboženskými, morálními, politickými a občanskými] jsou přirozené zákony, jež se tak
nazývají proto, že se odvozují výhradně ze založení naší bytosti.“306 Moralita či
racionalita zde zmíněny nejsou, v celé kapitole se jedná o prostý popis původního
304
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postavení člověka, které se podle Montesquieua výrazně neliší od postavení zvířat. Tím
se ovšem Montesquieu velmi vzdaluje moderním teoretikům přirozeného práva. Stejně
jako Suaréz, i Grotius argumentuje v tom smyslu, že zákon se vztahuje pouze na bytosti
schopné morální distinkce. Takto definuje Grotius přirozené právo:
Přirozené právo je pravidlo správného úsudku, které nám ozřejmuje, že určité jednání,
podle toho, zda je v souladu s rozumovou a společenskou přírodou/přirozeností, je
morálně závadné či že je morálně nezbytné a že tedy proto Bůh, tvůrce přírody, dané
jednání zakazuje či jej přikazuje.307

Tato slavná definice podtrhuje rozumovou a společenskou přirozenost člověka a chápe
přirozené právo jako nejvyšší morální pravidlo. Podle Pufendorfa patří přirozený zákon
mezi morální jsoucna, je ustaven Bohem a člověk jej poznává skrze svůj rozum.
Pufendorfovo vymezení přirozeného stavu jsme uvedli v předchozí části kapitoly, tato
definice pokračuje následujícím tvrzením:
O tomto druhu stavu můžeme uvažovat buď v absolutním ohledu, či vzhledem
k druhému. V prvním ohledu jej z nedostatku lepšího výrazu nazveme lidstvím
(l‘humanité ); tedy postavením, v němž se nachází člověk přirozeně, tak, jak jej
stvořitel učinil nejvýtečnějším ze všech živočichů. Neboť z toho vyplývá, že musíme
uznat tvůrce naší existence, obdivovat se jeho dílům, vzdávat mu důstojný kult
a chovat se zcela jinak nežli živočichové zbavení rozumu. Takže stav protikladný
tomuto stavu je život a postavení zvířat.308

Montesquieu chápe přirozené zákony uvedené v této kapitole odlišným způsobem. Jak
poznamenává Spectorová: „nejedná se o racionální normy jako u teoretiků moderního
přirozeného práva, nýbrž o instinktivní zákony, které jsou ve většině společné lidem
a zvířatům.“309 Montesquieu vyjmenovává v kapitole celkem pět zákonů. Prvním je
myšlenka na stvořitele, tento zákon je podle něj první svojí důležitostí, časově však
následuje ostatní zákony, neboť člověk v přirozeném stavu „by měl spíše schopnost
307
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consequenter ab auctore naturae Deo talem actum aut praecipi aut vetari.“ H. Grotius, cit. dílo, I, I, § 10.
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poznání (la faculté de connaître) než samotné znalosti.“310 Dalšími zákony jsou: mír,
snaha se nasytit, přitažlivost mezi pohlavími a konečně touha žít ve společnosti. Kromě
myšlenky na Boha je pouze poslední zákon vlastní lidem, neboť v sobě spojuje poznání
s city, zároveň tento zákon značí konec osamocené lidské existence a označuje vznik
společnosti. Montesquieu odmítá myšlenku společenské smlouvy, protože člověk podle
něj svou existencí přirozeně směřuje k životu ve společnosti. Podle Waddicora právě
tento zákon ukazuje na blízkost náhledu autora Ducha zákonů k tezím Grotia
a Pufendorfa, potažmo ke stoické tradici přirozeného práva.
Již jsme poukázali na důraz, který klade Grotius na společenskou přirozenost
člověka. Úzkou souvislost mezi přirozeným právem a sociabilitou u Pufendorfa dokládá
například tato citace: „vše, co nutně přispívá k této všeobecné sociabilitě, musí být
považováno za předpis přirozeného práva, a naopak to, co ji narušuje, musí být chápáno
jako tímto stejným právem zakázané.“311 Společenská přirozenost člověka je podle
těchto autorů založena na rozumové povaze člověka a právě tento rys vyděluje člověka
od ostatních živočichů. Oba myslitelé ve svém díle často zdůrazňují nepřekonatelný
rozdíl mezi lidmi a zvířaty a nadřazenost lidí nad ostatními živočichy. Jak uvádí Grotius:
„člověk je vskutku živočichem, avšak živočichem nadřazené přirozenosti (d’une nature
supérieure), který je mnohem více vzdálen všem ostatním živým tvorům, nežli se od sebe
odlišují tito tvorové navzájem.“312 Podobným způsobem se vyjadřuje i Pufendorf.
Nadřazenost lidské přirozenosti podle něj znamená nutnost podřídit tuto přirozenost
určitým pravidlům, která zajistí krásu a řád lidského života. Člověk tedy ze své
přirozenosti nedisponuje takovou volností a svobodou jako ostatní živočichové.313
Montesquieu se v Duchu zákonů odvrací od této tradice preskriptivního
přirozeného práva zakládajícího morální závazek. V přeškrtaném řádku, který navazoval
na tvrzení, že prvním přirozeným zákonem je mír, se totiž dočteme: „Živočichové (a
především u nich je třeba hledat přirozené právo), nebojují s příslušníky svého
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druhu…“314 Montesquieu zde přejímá antické pojetí přirozeného práva vycházející
z rozlišení mezi ius gentium a ius naturale.
Antická tradice odlišuje dvě možné interpretace ius naturale. Tzv. sabinská škola
definuje přirozené právo jako „to, co je vždy správné a dobré“.315 Ve stejném duchu
Cicero nečiní rozdíl mezi přirozeným právem a právem národů, přirozené právo je podle
něj vlastní člověku žijícímu díky své rozumové přirozenosti v obci, takto chápané
přirozené právo je přitom možné též nazývat právem národů.316 Vedle toho existuje
v římském právu odlišné pojetí, které známe například z Ulpiana, přejímají jej
i Justiniánovy Institutiones. Toto pojetí rozlišuje mezi právem vlastním lidskému rodu (ius
gentium), a právem zahrnujícím lidi i zvířata (ius naturale). Podle Ulpiana jsou
přirozeným právem touha po rozmnožování a touha po zachování vlastního života, které
lidé sdílejí spolu se zvířaty.317 Stejné zásady nalezneme u Montesquieua, jenž zdůrazňuje
touhu po míru vyplývající z prvotní lidské slabosti, touhu sehnat si potravu a zajistit tak
své přežití, a konečně požitek spojený se stykem s druhým pohlavím. Tyto zásady nejsou
vlastní pouze lidem a nevyžadují použití rozumu jako specificky lidské vlastnosti.
Stoický vliv je přitom patrný v obou interpretacích. Základem je již zmiňovaný
pojem oikeiósis, který označuje vztah každého živočicha k sobě samému a potažmo
k tomu, co jej obklopuje. Na základě této instinktivní schopnosti vyhledává každý tvor to,
co mu prospívá, a vyhýbá se tomu, co jej může zničit. Pojem oikeiósis zahrnuje v rámci
vlastního zachování snahu zajistit si potravu, ubránit se před nepřáteli a touhu se
rozmnožovat;318 toto pojetí přejímá Ulpian. Podle stoiků je však člověk zároveň vybaven
rozumem, který umožňuje plné rozvinutí lidské přirozenosti a který tyto prvotní touhy
přesahuje. Moderní proud přirozeného práva pak zdůrazňuje tuto racionalitu na úkor
přirozených pudů.
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Stejně jako Montesquieu i Grotius a Pufendorf považují za základní pravidlo
přirozeného zákona zachování sebe sama a udržení mírumilovné pospolitosti s druhými
lidmi, východisko jejich pojetí je však odlišné. Oba autoři zmiňují Ulpiana a jeho
pochopení přirozeného práva jako souboru zásad sdílených lidmi a zvířaty, avšak jen
proto, aby mohli toto pojetí odmítnout. Podle Grotia není odlišení mezi ius naturale a ius
gentium „téměř vůbec užitečné, neboť ve vlastním slova smyslu je bytostí schopnou
podléhat právu pouze ten, kdo se řídí všeobecnými principy“.319 Podle Grotia některá
zvířata sice mají „určité stíny a známky rozumu“ (quelque ombre et quelque vestige
de raison), nejsou však schopna uchopit pojem spravedlnosti, takže nemohou podléhat
morálnímu závazku. Schopnost závazku přitom zakládá podřízenost přirozenému právu,
které tudíž zavazuje pouze lidské bytosti.320 Pouhá skutečnost, že určité jednání je
společné lidem i zvířatům, na celé věci nic nemění a nečiní ze zvířat bytosti podléhající
přirozenému právu. Grotius odlišuje různé druhy práva, výlučnost přirozeného práva
spočívá v tom, že závaznost jeho zásad vyplývá z lidské přirozenosti. Tvůrcem zásad
přirozeného práva je podle Grotia Bůh, závaznost těchto pravidel ani jejich poznání
člověkem však na boží vůli nezávisí, člověk je schopen tato pravidla poznat svým
rozumem. To je význam slavného etiamsi daremus non esse Deum, proti kterému tak
vehementně vystupoval Pufendorf.321 Podle Grotia tkví rozdíl mezi přirozeným právem
a právem Božím, jehož zásady zavazují skrze Boží vůli (jedná se především o ustanovení
Starého a Nového Zákona), právě v absenci Božího přikázání jakožto zdroje závazku
přirozeného práva.
Podle Pufendorfa je zneužitím pojmu přirozeného práva, pokud připouštíme, že
na něm mají podíl i zvířata. Každý zákon vychází od určitého zákonodárce (v tomto
případě od Boha) a předpokládá možnost závazku, jemuž mohou dostát pouze bytosti
schopné poznání a vůle, která zahrnuje spontaneitu (možnost vlastní iniciativy v jednání)
a svobodu (moc jednat či se jednání zdržet).322 Koncept jednotného práva pro lidské
bytosti a zvířata, který hájili někteří římští zákonodárci, je podle Pufendorfa možné
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chápat jako soubor přikázání zajišťujících zachování rodu i jednotlivců; v tomto případě
se však nejedná o zákon ve vlastním slova smyslu, neboť zde není zákonodárce ani
svobodná vůle. Není možné vázat zákonem bytosti postrádající schopnost rozumného
rozvažování, Pufendorf pasáž věnovanou tomuto tématu uzavírá tvrzením, že
i kdybychom se vzdali všech námitek, „bude vždy velikého rozdílu například mezi láskou
zvířat k jejich mláďatům a něžností otce či matky k jejich dětem.“323
Možnost pochopení pojmu „přirozené právo“ jako souboru zásad, které sdílejí
lidé a zvířata, zmiňuje ve stejnojmenném heslu i Encyklopedie, mezi hlavní principy takto
pochopeného přirozeného práva patří spojení muže a ženy, plození dětí a péče o jejich
výchovu, láska k nezávislosti, zachování vlastní bytosti a obrana proti útokům. Autor
hesla v další větě dodává: „avšak pouze nesprávným užitím jsou pohyby, jimiž se řídí
živočichové, nazvána přirozeným zákonem; neboť vzhledem k tomu, že živočichové
nepoužívají rozum, nejsou schopni poznat jakékoli právo či spravedlnost.“324
Je zřejmé, že Montesquieu zde sleduje antickou tradici, kterou jeho současníci
znají, avšak jednomyslně zavrhují, neboť nepřipouštějí možnost, že by se pojem práva
vztahoval na tvory postrádající rozum. Montesquieu takto problém nevnímá: člověk je
nejprve živočichem řídícím se svými instinkty a pocity, až po určitém čase začne používat
rozum, přirozeným zákonem jsou nazvány ve stoickém duchu i ty zásady, v nichž se
znalosti získané skrze rozum neuplatňují. Montesquieu uzavírá kapitolu tvrzením, že
člověk na základě přirozeného zákona utváří společnost, tento zákon je jako jediný psán
v oznamovacím způsobu, což můžeme pochopit tak, že k tomuto zákonu, který již
předpokládá znalosti, předchozí zákony směřují. Přirozené zákony vyjmenované
v kapitole sledují časovou posloupnost: zákon o stvořiteli je ihned delegován na poslední
místo, ostatní zákony popisují instinktivní pohyby člověka před tím, než začne uplatňovat
rozum a sdružovat se s ostatním lidmi.
Pokud chceme pochopit, jak uvažuje o lidské přirozenosti Montesquieu, musíme
tedy konstrukci z první kapitoly popisující pravidla spravedlnosti doplnit o tvrzení z druhé
kapitoly, v níž je člověk charakterizován jako živočich sledující především svoje instinkty.
Je zřejmé, že koncepce přirozeného práva v Duchu zákonů je tak velmi odlišná od tezí
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Grotia i Pufendorfa. Liší se též pojetí společenské přirozenosti člověka, k níž podle
Montesquieua přispívají stejnou měrou zvířecí instinkty jako specificky lidský rozum.
Spravedlnost sice existuje již před pozitivními zákony, vzhledem k uvedeným rysům
lidské přirozenosti je však její dodržování velmi nejisté.
Montesquieu se v průběhu knihy jen výjimečně dovolává konceptu přirozené
spravedlnosti. Na jednom místě mluví o „zákonu přirozeného rozumu“, ten však zcela
v duchu druhé kapitoly první knihy odlišuje od přirozeného zákona, který směřuje
k zachování vlastní existence a který se týká všech tvorů.325 Na jiném místě zmiňuje
„skrovné záblesky spravedlnosti, které nám poskytuje příroda/přirozenost,“326 čímž opět
podtrhuje slabost lidského rozumu. I ve společnosti člověk zůstává „poddajnou bytostí“,
jež často nedbá na zásady spravedlnosti a pošlapává je. Člověk je díky svému rozumu
schopen tyto principy pochopit, jeho nestálost související s jeho citovou povahou však
zamezuje tomu, aby tato pravidla vždy následoval. Rozdíl s Pufendorfem je na tomto
místě zcela zřejmý. Německý myslitel totiž píše: „Vášně, jakkoli jsou prudké, nikdy zcela
nezničí moc vůle.“327 Podle Pufendorfa jsou zásady přirozeného práva zřetelné a snáze
poznatelné, každý člověk schopný používat rozum má povinnost tyto principy
dodržovat.328
Je přitom nutné zdůraznit, že cílem autora Ducha zákonů není poukázat
na zničující moc vášní v duchu francouzských moralistů 17. století, ani přinést argument
pro potvrzení hříšné povahy člověka. Montesquieu pouze odmítá ztotožnění lidské
přirozenosti výlučně s její rozumovou stránkou, neboť ta podle něj nevyjadřuje
skutečnou povahu lidí. Zároveň se domnívá, že vášně a rozum jsou spolu v člověku
nerozlučně spjaty, právě přítomnost jich obou tvoří lidskou přirozenost, jak ukazuje
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požaduje, abychom činili druhým to, co chceme, aby činili oni nám; zákon tvořící politická společenství,
která jsou taková, že přirozenost (la nature) neomezila délku jejich trvání; a konečně zákon vyplývající
z věci samé.“ Montesquieu, EL X, 3, str. 378. Zatímco podle přirozeného zákona „vše“ směřuje k záchově
druhů, zákon přirozeného rozumu zavazuje „nás“, tedy lidské bytosti.
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Montesquieu, EL XXV, 13, str. 748.
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S. Pufendorf, cit. dílo, I, IV, § 5, str. 61.
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„Další věcí, kterou je zapotřebí mít dobře na paměti, je že se zde nejedná o stav živočicha, který by se
řídil pouze slepým pohybem a otisky svých smyslů; že se však jedná o živočicha, jehož hlavní částí, která
řídí všechny ostatní schopnosti, je rozum disponující i v přirozeném stavu obecným, pevným a jednotným
pravidlem, tj. přirozeností věcí, která snadno a zřetelně poskytuje každému pozornému duchu
přinejmenším obecná pravidla lidského života, a základní pravidla přirozeného práva.“ S. Pufendorf, cit.
dílo, II, II, § 9, str. 165.
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i tato citace z Pravdivé historie: „Když můj génius viděl, že jsem dospěl k tak vysokému
stupni ctnosti, chtěl mě vyzkoušet, i omladil mě. V této změně můj duch byl udiven;
tisíceré vášně se zrodily v mém srdci; nebyl jsem již s to, abych se ovládal. ‚Ó Bohové‘
zvolal jsem, ‚co se se mnou stane? Bude nutno, abyste mi vrátili mou slabost proto, že mi
vracíte můj rozum?‘“ 329
Vzhledem k nízkému vědomí principů přirozené spravedlnosti u člověka a k tomu,
že přirozené zákony jsou představeny jako popisy živočišných instinktů, je nutné si
položit otázku, jak Montesquieu chápe přirozené právo a apel na přirozenost v dalších
knihách Ducha zákonů. Z uvedeného by se totiž mohlo zdát, že přirozený zákon
vycházející z citové povahy člověka je v Duchu zákonů čistě deskriptivní, odsouzení
určitých praktik i poukaz na nepřirozenost despotismu však dokazují, že Montesquieu je
normativním myslitelem.

IV. 3. „Slyším však hlas přirozenosti, která na mě křičí“330
Céline Spectorová uvádí, že v Duchu zákonů jsou vysloveny universální normy „nikoli
jako pozitivní příkazy, avšak jako negativní imperativy, jež umožňují zneplatnění určitého
zákona či existujících mravů.“331 Podle této autorky jsou ve hře dva principy: přirozená
obrana (která je výrazem touhy po zachování a míru, tedy prvního přirozeného zákona)
a stud (který můžeme chápat jako přirozenou obranu ženy); přirozené právo tak zůstává
výrazem citů či přirozených instinktů, jež jsou však nyní považovány za normy lidského
jednání.
Poněkud odlišný výklad této otázky nabízí Cecil Courtney.332 Přirozené zákony
z druhé kapitoly první knihy jsou podle něj pouhým popisem původního stavu člověka,
Courtney je nazývá „základními přirozenými zákony“ (basic natural laws). Závěr této
kapitoly a úvodní část kapitoly následující pak popisují přechod k existenci člověka
jakožto společenské bytosti, která je díky svému rozumu schopna rozlišit vyšší přirozený
zákon (higher natural law). Lidská přirozenost je tak v Duchu zákonů podle Courtneyho
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Montesquieu, Pravdivá historie, V, str. 93‐94.
„Mais j’entends la voix de la nature qui crie contre moi.“ Montesquieu, EL VI, 17, str. 329.
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C. Spector, cit. dílo, str. 21.
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C. Courtney, „Montesquieu and the Natural Law“, in: D. W. Carrithers, M. A. Mosher, P. A. Rahe (vyd.),
Montesquieu’s Science of Politics, Essays on the Spirit of the Laws, Rowman and Littlefield Publishers,
Boston 2001, str. 41‐67; především strany 49‐53.
330

116

dvojí (dual), tělesná a morální; tělesnou přirozenost člověka tvoří jeho vášně a instinkty,
člověk je však zároveň inteligentní bytostí, disponuje tedy vyšší přirozeností. Je tudíž
proti přirozenosti, aby podnebí či tělesná přirozenost člověka získaly nadvládu nad jeho
morální přirozeností. Podle Courtneyho zde Montesquieu navazuje na teoretiky
přirozeného práva, Grotia, Pufendorfa a Barbeyraka. Druhá kapitola první knihy je tak
pouhým úvodem do tématu, v další části díla čtenář najde dobře známá pravidla
vycházející z povahy člověka jakožto bytosti nadané rozumem.
Podle Bertranda Binoche je lidská přirozenost v první knize Ducha zákonů
předvedena ze dvou možných úhlů pohledu; v první kapitole Montesquieu sleduje při
popisu člověka „osu kosmologickou“, ve druhé kapitole „osu genetickou“, která
umožňuje přiblížit lidské bytosti zvířatům.333 Jedná se přitom o odlišný náhled na stejnou
problematiku,

podle

Binoche

je

proto

logické,

že

v první

knize

dochází

k metodologickému zdvojení: například „možné vztahy spravedlnosti“ předcházející
pozitivním zákonům se ve druhé kapitole stávají „přirozenými zákony“. Toto vysvětlení
dobře postihuje rozdíly mezi oběma kapitolami, má však své nedostatky. Přirozené
zákony představené v druhé kapitole totiž obsahově nijak nesouvisí s dříve uvedenými
pravidly spravedlnosti, všechny navíc ani nejsou výlučně lidskými přirozenými zákony.
Problematická je též Courtneyho interpretace stavící jasnou distinkci mezi
„rozumovou“ a „živočišnou“ přirozeností člověka. Odlišný přístup k tématu v obou
kapitolách je zřejmý, mezi stavem, v němž mají v člověku navrch vášně a člověk se řídí
instinkty, po okamžik, kdy získá znalosti a začne používat svůj rozum, však není
u Montesquieua představen jako ostrý předěl označující přechod k „vyšší“, lidem vlastní
přirozenosti. Dá‐li se to tak říci, podle Montesquieua je přechod od citů a instinktů ke
znalostem „přirozený“. V přirozeném stavu má již člověk „schopnost poznání“,
k ostatním lidem je veden nejprve instinktem a touhou po tělesném požitku, postupně
však začíná získávat znalosti a uvažovat o prospěšnosti života ve společnosti. Spíše než
bytostí s dvojí přirozeností je člověk poddajným jedincem, který si uchovává své vášně
a instinkty i v době, kdy používá rozum. V předchozí části disertace jsme viděli, že
Montesquieu se rozhodně staví proti tomu, aby se lidé nechali ovládat podnebím,
v němž žijí, tedy tělesnou příčinou, která podle Courtneyho spoluvytváří nižší lidskou
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B. Binoche, cit. dílo, str. 35.
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přirozenost. Totéž však nemůžeme říci o vášních, neboť „negativní imperativy“, o nichž
mluví Spectorová, odsuzující ne‐přirozené nařízení či praktiku v občanském stavu, jsou
právě výrazem lidských vášní.
Podle Spectorové je důsledkem Montesquieuova pojetí přirozeného práva to, že se
nejedná o právo nadřazené ostatním zákonům, avšak pouze o jeden z možných řádů
zákonů.334 Je přitom úlohou lidského rozumu rozhodnout, jaký řád by se měl v dané
situaci uplatnit. Své tvrzení opírá Spectorová o citaci z úvodu dvacáté šesté knihy
nazvané O zákonech ve vztahu, jaký mají mít k řádu věcí, o nichž rozhodují:
Lidé se řídí rozličnými druhy zákonů: přirozeným právem (le droit naturel), právem
božím (le droit divin), jenž je právem náboženství; právem církevním (le droit
ecclésiastique), jinak nazvaným právem kanonickým, řídícím předpisy v oblasti
náboženství; právem národů (le droit des gens), které můžeme považovat za občanské
právo světa v tom smyslu, že každý národ je občanem světa; obecným právem
politickým (le droit politique général), jehož předmětem je lidská moudrost, jež založila
všechna společenství; partikulárním politickým právem (le droit politique particulier)
týkajícím se každé společnosti; právem dobyvačným (le droit de conquête), založeným
na tom, že určitý národ chtěl, mohl či musel jednat násilně vůči jinému národu;
občanským právem každé společnosti (le droit civil de chaque société), na jehož
základě může každý občan bránit svůj majetek a svůj život proti jinému občanu;
konečně právem domácností (le droit domestique) pocházejícím z toho, že každá
společnost je rozdělena na různé rodiny, které potřebují vlastní vládu.
Existují tedy různé řády zákonů; a vznešenost lidského rozumu spočívá v tom, že
správně odliší, k jakému z těchto řádů se vztahují přednostně věci, o nichž je nutné
rozhodovat, a že nevnese zmatek mezi principy, jimiž se mají lidé řídit.335

Montesquieu zde píše, že lidský rozum má odlišit „k jakému z těchto řádů se vztahují
přednostně věci, o nichž je nutné rozhodovat“. To ovšem neznamená, že by přirozené
právo ztrácelo v jeho pojetí výsadní postavení. Řád přirozeného práva je dle našeho
soudu podle Montesquieua vždy řádem nejvyšším; delikátnost a problematičnost tkví
v určení mezí přirozeného práva, v tom, aby nebylo podle zásad přirozeného práva
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C. Spector, cit. dílo, str. 21.
Montesquieu, EL XXVI, 1, str. 750‐751.
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rozhodováno ve věcech, které pod ně nespadají; stejné stanovisko zastává Grotius
i Pufendorf. Spectorová se tedy mýlí, když se domnívá, že Montesquieu odmítá výlučnost
přirozeného práva, a spatřuje v tom originálnost pozice autora Ducha zákonů. Podle
Montesquieua je pouze oblast přirozeného práva užší nežli u těchto autorů a týká se
výlučně zásad vyslovených v druhé kapitole první knihy. Dovolání se těchto zásad je pak
u Montesquieua velmi charakteristicky apelem na přirozenost, nikoli na zásady
přirozeného práva. V citaci je dále zajímavé, že přirozené právo je jediným právem, které
zde Montesquieu blíže nedefinuje, obrana majetku je podle tohoto výkladu součástí
občanského práva, nikoli práva přirozeného.336
Jak jsme již uvedli, ve hře jsou podle Spectorové dva principy, zachování vlastní
existence, tj. výkon práva na přirozenou obranu, a stud jakožto výraz přirozené obrany
u ženy. Domníváme se, že můžeme přidat třetí princip, totiž vztahy v rodině.
Montesquieu v tomto případě mluví o „přirozených citech“, „přirozeném závazku“, či
prostě o „přirozenosti“.337 Všechny tyto principy jsou odvozeny od zákonů vyslovených
v druhé kapitole první knihy a týkají se citové povahy člověka, nikoli jeho přirozenosti
rozumové. Zastavme se nyní u případů, v nichž Montesquieu používá výraz přirozené
právo. Celkově se tento pojem objevuje v celé knize pouze osmkrát.338
Montesquieuovo pochopení postavení přirozeného práva v rámci řádů zákonů si
můžeme ukázat na prvním výskytu tohoto pojmu v citaci z kapitoly, v níž se pojednává
o poslušnosti v despotické vládě:
Přesto existuje věc, kterou je možné někdy postavit do cesty panovnické vůli. Tou věcí
je náboženství. Člověk v despotické vládě opustí svého otce, dokonce jej i zabije,
pokud to vladař nařídí; nenapije se však vína, ani když to panovník nařizuje a chce.
336

Srv.: „Tak jako se lidé zřekli své přirozené nezávislosti (leur indépendance naturelle), aby žili pod
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žili pod zákony občanskými. Prvními zákony získávají svobodu, druhými zákony získávají vlastnictví.“
Montesquieu, EL XXVI, 15, str. 767.
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právem vztah syna k otci (EL III, 10, str. 260). Ve XXV. knize je tento vztah pochopen jako součást
přirozeného zákona (la loi naturelle; EL XXV, 13, str. 746‐749). Na jiných místech Montesquieu hovoří
o přirozených citech (les sentiments naturels; EL XXIII, 11, str. 689; EL XXVII, 1, str. 778‐789). Ve XXVI. knize
je řeč o zákonu, který požadoval, aby byla žena žalobcem svého manžela či syn svého otce, tento zákon je
podle Montesquieua „proti přirozenosti“ (contre la nature; EL XXVI, 4, str. 754). Konečně ve stejné knize je
povinnost otce nasytit své potomky nazvána „přirozeným závazkem“ (l’obligation naturelle; EL XXV, 5, str.
740).
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Montesquieu, EL III, 10; XV, 2; XV, 2; XV, 12; XXI, 21; XXVI, 1, 5, a 6.
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Náboženské předpisy jsou vyššími předpisy, neboť dopadají na vladařovu hlavu stejně
jako na hlavu jeho poddaných. U přirozeného práva tomu tak ale není; vladař není
považován za pouhého člověka.339

Přirozeným právem, které zavazuje všechny lidi, je zde nazván vztah otce k synovi. Toto
právo je člověk v despotickém státě ochoten překročit, pokud to despota nařizuje, neboť
svého vládce nepovažuje za „pouhého člověka“, takže se domnívá, že jeho vůle je
nadřazená přirozenému zákonu. Toto přesvědčení je ovšem zjevně mylné a dokazuje
pouze zvrácenost despotické vlády; dotčeno není ani tak výsadní postavení přirozeného
práva, jako jeho vynutitelnost v despotickém režimu. Jiný příklad se týká vztahu mezi
národy, Montesquieu zde uvádí: „Národy, které jsou ve vztahu k celému světu
ve stejném postavení, v jakém jsou jednotlivci uvnitř státu, se stejně jako oni řídí
přirozeným právem a zákony, které si sami stanovily. Národ může přenechat jinému
národu moře, stejně jako mu může přenechat zemi.“340 V obou citacích je základním
rysem přirozeného práva jeho všeobecnost: přirozené právo zavazuje všechny
jednotlivce, stejně tak stojí nad všemi národy; z toho však pro Montesquieua ještě
nevyplývá respektování jeho principů. O tom, že zásady přirozeného práva jsou
nadřazené ostatním řádům zákonů, vypovídá i citace z dvacáté šesté knihy, v níž
Montesquieu odmítá dodržování náboženských předpisů v situaci, kdy by tyto zásady
ohrožovaly lidský život: „Kdo nechápe, že přirozená obrana je nadřazena jakýmkoli jiným
předpisům?“341
Meze přirozeného práva jsou podrobně diskutovány, když je probírána otázka
dědictví, nástupnictví a možnosti sňatků v příbuzenské linii. Montesquieu zde ukazuje, že
je povinností vycházející z přirozeného práva, aby rodiče zajistili svým dětem obživu,
nikoli však, aby je učinili dědici. Zákon o dědictví je zákonem práva politického či
občanského, takže jeho praxe se v různých zemích liší. V otázce možnosti sňatku mezi
osobami v příbuzenském vztahu je hranice mezi přirozeným právem a právem
339

Montesquieu, EL III, 10, str. 260.
Montesquieu, EL XXI, 21, str. 644.
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„Qui ne voit que la défense naturelle est d'un ordre supérieur à tous les préceptes?“ Montesquieu, EL
XXVI, 7, str. 758. Nadřazenost zásad přirozeného práva dokládají i tyto názvy kapitol ze stejné knihy: „Že je
zapotřebí nerozhodovat podle náboženských zásad, když se jedná o zásady přirozeného práva“;
Montesquieu, EL XXVI, 3; „O občanských zákonech, které jsou v rozporu s přirozeným zákonem“;
Montesquieu, EL XXVI, 7. Další výskyty pojmu „přirozené právo“ se týkají otroctví a studu, těm se budeme
věnovat v následující kapitole.
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občanským velmi křehká, takže je obtížné vymezit problém a nalézt řešení: „V otázce
zákazu sňatku mezi příbuznými je velice delikátní věcí dobře stanovit hranice, kde končí
přirozené zákony (les lois de la nature) a kde začínají zákony občanské.“342 Grotius se
vyjadřuje ve stejném duchu, správné rozhodnutí je podle něj někdy dokonce
nedosažitelné.343 Podle Grotia je možnost sňatku v rámci úzké rodiny, jak k tomu
docházelo u Peršanů, důkazem špatné výchovy. O důvodech proti tomuto typu sňatku je
potřeba uvažovat bez nánosu zvyků a dobových mravů, podle Grotia odpor zvířat proti
páření mezi pokrevně příbuznými jedinci dokazuje, že důvody proti sňatkům v úzké
rodině nezávisejí na rozumu. Grotius v tomto bodě opouští přísné oddělení lidí od
ostatních živočichů a naopak hledá u zvířat argumenty posilující zásady přirozeného
práva.344
Sám Montesquieu se blízkosti mezi lidmi a zvířaty v tomto případě nedovolává.
Náboženské zásady umožňující sňatky v rámci rodiny podle něj pouze dokazují, že
inteligentní bytosti nesledují vždy své zákony.345 Podle Montesquieua je zapotřebí v této
otázce vzít v úvahu nejen úctu, kterou mají prokazovat potomci svým rodičům či žena
svému manželovi, ale též stud ženy a dobu, kdy je jedno či druhé pohlaví schopno zplodit
potomka. Sám přitom uvádí, že „tyto příčiny jsou tak silné a tak přirozené, že působily
téměř na celém světě, nezávisle na možnostech vzájemného styku. Nebyli to Římané,
kdo naučili obyvatele Formózy, že sňatek s vlastními příbuznými ve čtvrtém stupni je
incestem; nebyli to Římané, kteří tuto věc sdělili Arabům a kteří ji vyučovali
na Maledivách.“346 Základním principem je podle něj zásada uchování přirozeného studu
v rámci domácnosti, v tomto ohledu přirozenost nezakazuje sňatky mezi bratranci
a sestřenicemi, kteří neobývají stejný dům. Přirozené právo (stud) podle Montesquieua
stanovuje všeobecný princip, občanské právo dané země pak povolí či znemožní sňatky
na základě konkrétní situace, tedy toho, zda příslušníci široké rodiny sdílejí jednu
domácnost či nikoli.
342

Montesquieu, EL XXVI, 14, str. 763.
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K tomuto problému se vyjadřuje i Pufendorf, který zdůrazňuje „morální zábrany“
zakazující sňatky mezi lidmi stejné krve či lidmi spojenými navzájem rodinnými svazky.
Argument, že tyto sňatky zakazují téměř všechny národy světa, podle něj nemusí nic
znamenat a „je velmi obtížné přinést pevné a přesvědčivé důvody, které by zřetelně
následovaly princip sociability stejně tak jako další zásady přirozeného práva.“347 Často
zmiňovaný přirozený odpor pro tyto typy svazků je podle Pufendorfa spíše následkem
zvyku, ještě důležitější důvod pro odmítnutí tohoto argumentu však spočívá v jeho
povaze, tedy v tom, že se jedná o cit: „Ostatně není vůbec zřejmé, že bychom se měli
obracet na smysly a na přirozené náklonnosti, abychom objevili principy přirozeného
práva: jinak by totiž bylo zapotřebí považovat za předpisy přirozeného zákona ty věci,
k nimž nás s větší silou dovádějí smysly a vášně, přestože je většina z nich v rozporu
s přirozeným právem.“348 Pufendorfovo stanovisko stojí v zajímavém kontrastu k pozici
autora Ducha zákonů. Podle Pufendorfa nejsou přirozené sklony přirozeným právem,
neboť v sobě neobsahují ani morální směřování, ani závazek; tyto impulsy nemohou ani
předpisy přirozeného práva posilovat, a často jsou s nimi dokonce v rozporu. Naopak
Montesquieu za předpisy přirozeného práva považuje právě tyto impulsy. Zároveň
Pufendorf stejně jako Montesquieu dochází k tomu, že hlavním důvodem zákazu sňatků
mezi příbuznými v rodině je stud.349
V případech, kdy je nutné určitou praktiku odmítnout, neboť znásilňuje lidskou
přirozenost, Montesquieu nepoužívá pojem přirozené právo, ale pouze přirozenost.
Jedná se o slavné citace týkající se útrpného práva,350 znásilnění studu, otroctví351
a mnohoženství.352 Přirozenost jako norma v těchto citacích nevychází z rozumu, ale
z citů;

oznámení,

které

předchází

odsouzení

otroctví,

je

z tohoto

hlediska

347

S. Pufendorf, cit. dílo, VI, I, § XXVIII, str. 178.
Tamtéž.
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„Chystal jsem se říci, že by bylo vhodné [uplatnění útrpného práva] v despotických vládách, v nichž vše,
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slyším hlas přirozenosti, která na mě křičí.“ Montesquieu, EL VI, 17, str. 329.
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„Avšak vzhledem k tomu, že se všichni lidé rodí navzájem rovni, je třeba říci, že je otroctví proti
přirozenosti.“ („Mais, comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l’esclavage est contre
la nature.“) Montesquieu, EL XV, 7, str. 495.
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manželek, nebo i větší počet manželů, méně vzdaluje přirozenosti než v ostatních zemích.“ Montesquieu,
EL XVI, 4, str. 511. Tuto citaci budeme podrobněji rozebírat v následující kapitole.
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charakteristické: „Nevím, zda mi toto diktuje rozum či srdce.“353 Zároveň se jedná o cit
vlastní inteligentním bytostem, který zvířata nepociťují, vyslovené zásady přirozeného
zákona tak přesahují rámec druhé kapitoly první knihy, z něhož vycházejí. Lidé
ve společnosti jsou bytosti nadané rozumem a disponující znalostmi; Courtney
oprávněně zdůrazňuje důležitost přechodu od přirozeného stavu do společnosti. Nezdá
se však správné mluvit v této souvislosti o „vyšší přirozenosti“, neboť

nature

v normativním významu vychází z lidských vášní. Montesquieu zároveň svůj apel
odstiňuje, když odlišuje překročení přirozeného práva a potlačení přirozenosti:
Když nechaly japonské úřady na veřejných prostranstvích vystavovat nahé ženy
a nutily je, aby kráčely jako zvířata, stud se zachvěl; když však chtěly donutit matku…,
když chtěly donutit syna…, nemohu to dokončit, zachvěla se sama přirozenost.354

Ke znásilnění studu jakožto předpisu přirozeného práva došlo podle Montesquieua
v okamžiku, kdy byly ženy nuceny veřejně ukázat svou nahotu a byly poníženy. Násilné
zvrácení rolí uvnitř rodiny pak není pouhým útokem na stud, avšak na přirozenost jako
takovou.
Když chce Montesquieu zdůraznit ne‐přirozenost despotické vlády, používá někdy
obrat „lidská přirozenost“ (la nature humaine). Toto sousloví se v textu vyskytuje pouze
ojediněle, v celém Duchu zákonů najdeme tento pojem pouze dvanáctkrát, z toho
polovina výskytů se objevuje v prvních osmi knihách, kde Montesquieu představuje svoji
„politickou teorii“, tedy dělení zřízení na republiku, monarchii a despocii.355 Lidská
přirozenost je v těchto citacích synonymem pro lidství či lidský rod, Montesquieu se zde
dovolává všech lidí jako příslušníků jednoho společenství, když uvádí že „despotismus
působí lidské přirozenosti hrozné zlo“.356 Ve stejném významu je použito tohoto pojmu
při úvaze o kladné roli křesťanství, které se svým apelem na milosrdenství postavilo
krutosti staré doby: „Představme si na jedné straně neustálé masakry řeckých a římských
353

„Je ne sais si c'est l'esprit ou le cœur qui me dicte cet article‐ci.“ Montesquieu, EL XV, 8, str. 497.
„Lorsque la magistrature japonaise a fait exposer dans les places publiques les femmes nues, et les
a obligées de marcher à la manière des bêtes, elle a fait frémir la pudeur ; mais lorsqu'elle a voulu
contraindre une mère... lorsqu'elle a voulu contraindre un fils.... je ne puis achever, elle a fait frémir
la nature même.“ Montesquieu, EL XII, 14, str. 445.
355
Montesquieu, EL I, 4; V, 14; VI, 9; VII, 9; VIII, 8; VIII, 21. Další výskyty jsou: EL X, 4; XII, 4; XIV, 11; XV, 1;
XXIV, 3; XXIV, 4.
356
Montesquieu, EL II, 4, str. 248.
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vojevůdců, a na straně druhé zničení národů a měst Tamerlánem a Čingischánem, kteří
zpustošili Asii; pak pochopíme, že díky křesťanství máme v oblasti vládnutí určité
politické právo a ve válce určité právo národů, za něž lidská přirozenost nemůže být
nikdy dost vděčná.“357 Apel na lidské city je zde ještě živější nežli ve výše uvedených
citacích, lidská přirozenost trpí, je ubíjena a připravena povstat. Lidé pociťují bolest, když
vidí, jak je s druhými nakládáno: „Když se při pročítání dějin dozvídáme o případech
kruté spravedlnosti sultánů, bolestivě pociťujeme zla, která snáší lidská přirozenost.“358

IV. 4. Pitié jako výraz společenské přirozenosti člověka
Poukaz na city jako základ normativního soudu v Duchu zákonů klade otázku po možné
blízkosti mezi Montesquieuem a britskými filosofy přelomu století, kteří přicházejí
s konceptem „morálního citu“ (moral sense). Montesquieuovo stanovisko zde do jisté
míry narušuje ustálený obraz, podle něhož nalezneme stoupence teorie morálního citu
pouze na britských ostrovech. Toto stanovisko zastává i Laurent Jaffro, který shrnuje
teoretickou pozici těchto autorů do čtyř navzájem se prolínajících tezí: morální distinkce
nejsou založeny na dohodě mezi lidmi, jsou přirozené a vycházejí z povahy věcí
samotných; tyto distinkce lidé vnímají bez zprostředkování rozumu; dobré a zlé lidé
odlišují spontánně a bezprostředně bez ohledu na jakékoli zvyky či zákony; morální
soudy vyjadřují především postoje schválení či odmítnutí určitého jednání.359 Jestliže
Montesquieu bez jakýchkoli pochyb sdílí první a třetí stanovisko o přirozené povaze
morálních distinkcí nezávisejících na lidských ustanoveních, není zcela zřejmé, zda jsou
podle něj tyto morální distinkce „zprostředkovány rozumem“ či nikoli; u Montesquieua
lidé tyto distinkce pociťují, schopnost odlišení je však vázána na city, které mají pouze
bytosti nadané rozumem.
Počátky teorie morálního citu jsou spjaty především s Burnetem, Shaftesburym
a Hutchesonem;360 o těchto autorech Jaffro uvádí: „Moral sense chápou jako schopnost
357

Montesquieu, EL XXIV, 3, str. 717.
Montesquieu, EL VI, 9, str. 319. Ve stejném významu je použito sousloví „lidská přirozenost“ i v jiných
spisech, například v Dopisech Xenokratových Ferétovi (Lettres de Xénocrate à Phérès).
359
L. Jaffro, La formation de la doctrine du sens moral : Burnet, Shaftesbury, Hutcheson, in: Le sens moral.
Une histoire de philosophie morale de Locke à Kant, PUF, Paris 2000, str. 12.
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Thomas Burnet, (1635‐1715), Third Remarks on John Locke, 1699; Anthony Ashley Copper, vévoda ze
Shaftesbury, (1671‐1713), Inquiry Concerning Virtue, 1699; Francis Hutcheson, (1694‐1746), Inquiry into
the Original of our Ideas of Beauty and Virtue, 1725.
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předcházející jakékoli instituci, zákonu, zvyku, rozvažování, náboženství či soudní
moci.“361 Důraz na bezprostřední vnímání etických norem nezávislých na rozvažování či
na konvencích je v britské morální filosofii namířen přednostně proti Hobbesovi, Lockovi
a Mandevillovi. Podle Burneta se jedná o určitý „vnitřní cit“ (inward sense), který je
analogický k našim vnějším smyslům a jako takový předchází jakémukoli zákonu či
rozvažování. Zároveň se podle Burneta nejedná pouze o schopnost nahlédnout morální
distinkci, ale o praktický princip stanovující směr i pravidla našeho jednání. Jako první
používá výraz moral sense Shaftesbury, tento pojem podle něj označuje lidský smysl pro
rozlišení dobrého a zlého. Shaftesbury označuje tuto schopnost analogickou k vnějším
smyslům nejen jako sentiment, ale též judgement či knowledge; podle Jaffra se tedy
nejedná o počitek, ale o schopnost rozumu, což přitom nutně neimplikuje rozvažování.
Montesquieu nepřichází s vypracovanou teorií morálního citu, v jeho díle
nenalezneme systematické pojednání o lidské přirozenosti, ani její soustavnější popis;
apel na city je u něj navíc především negativním imperativem. Stejně jako uvedení autoři
však podle Montesquieua působí cit jako mravní apel bezprostředně a spontánně a je
společný všem lidem. Konkrétním citem, o němž bychom mohli uvažovat jako o základu
morálního rozvažování, je soucit (la pitié362), který se v Duchu zákonů objevuje
opakovaně.363
Podle slovníkové definice je pitié „sympatie vycházející z vědomí utrpení druhého
a vedoucí k přání druhému od jeho trápení ulevit.“364 Pojem pitié je významově blízký
výrazu la compassion (soucit/útrpnost), s nímž se částečně významově překrývá.365
Pojem soucitu se objevuje v morální filosofii již v antice, v 18. století nalezneme kritiku
této vášně například v Mandevillově Bajce o včelách. Mandeville odmítá, že by soucit byl
ctností, jako každá vášeň je i soucit výrazem lidské slabosti vycházející ze sebelásky.
Člověk pociťující soucit jedná ve svém vlastním zájmu, neboť pomocí druhým se snaží
vyhnout především vlastní bolesti a neklidu, které v něm způsobuje pohled na cizí
utrpení. Mandeville zároveň připouští, že soucit je nejméně škodlivou vášní, jako
361
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mohli použít i výraz „lítost“. Viz J. Neumann, V. Hořejší (vyd.), Velký francouzsko‐český slovník, II. díl, L‐Z,
Academia, Praha 1992, heslo „pitié“, str. 286.
363
Montesquieu, EL IV, 8; VI, 9; XV, 2; XV, 5; XXI, 17; XXIV, 22; XXXI, 23.
364
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všechny ostatní vášně však jeho následky mohou být podle okolností prospěšné či
škodlivé.366
Na jednom místě se Mandeville vyjadřuje v tom duchu, že přirozený soucit
pociťují i zvířata.367 Tento názor s ním sdílí Rousseau, který považuje soucit za jedinou
přirozenou ctnost a spolu s láskou k sobě samému za jeden ze dvou principů přirozeného
práva.368 Podle Rousseaua se lidé v přirozeném stavu řídí živočišnými instinkty, Rousseau
uvádí, že i zvířata mohou pociťovat soucit: „Myslím tím soucit (la pitié), vlohu vhodnou
pro bytosti tak slabé a podléhající tolika bolestem jako my, ctnost tím obecnější
a užitečnější člověku, že jí užívá před vším uvažováním, ctnost, která je tak přirozená, že
někdy i zvířata sama ji dávají zřetelně najevo.“369
U Montesquieua není úloha soucitu takto zdůrazněna, v Duchu zákonů je
většinou pitié zmíněna spolu s jinými city podobné povahy, především la douceur
(laskavost, mírnost, přívětivost), la miséricorde (milosrdenství, slitování) či la tendresse
(něžnost, něha).370 Především však Montesquieu v Duchu zákonů nepovažuje pitié
za emoci nutně vyvolanou pohledem na utrpení druhých a vzbuzující tím pádem bolest
v pozorovateli, ale spíše za obecný cit sounáležitosti mezi lidmi.371 Tak tomu je například
v pasáži srovnávající pojetí cti v Indii a v Evropě; v Indii vede čest založená
na náboženských předsudcích k tomu, že lidé opovrhují příslušníky jiných kast, což
Montesquieu komentuje takto: „Tyto druhy odlišností jsou spojeny s určitým odporem
k jiným lidem, který se velmi liší od citů, k nimž mají vést rozdílnosti v postavení; mezi
tyto city u nás patří láska k lidem nižšího postavení. Náboženské zákony mají podněcovat
pouze k pohrdání neřestmi a především nemají lidi vzdalovat od lásky a soucitu
366
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k druhým (de l'amour et de la pitié pour les hommes).“372 Stejným způsobem je
pochopen tento pojem při uvažování o původu otroctví: Montesquieu odmítá argument,
že vítěz ve válce má právo ušetřené zajatce zotročit; tuto tezi pak doprovází poznámkou:
„nikdy bychom nevěřili, že otroctví zavedl soucit.“373
Jako universální cit lidské sounáležitosti vystupuje tento pojem i v knize
o dějinách obchodu, když Montesquieu komentuje situaci v Evropě po pádu římské říše:
„V těchto časech byla ustavena šílená práva týkající se odúmrtě a ztroskotání: lidé se
domnívali, že nejsou cizincům, s nimiž nesdílejí žádné ustanovení občanského práva,
povinováni na jedné straně žádným druhem spravedlnosti a na straně druhé žádným
druhem soucitu.“374 Pojem pitié je zde obdobou stoické myšlenky lidské sounáležitosti
předcházející jakýmkoli pozitivním zákonům a vycházející pouze z toho, že je člověk
příslušníkem lidského rodu.375 Pitié se tak dostává na úroveň apelu na (lidskou)
přirozenost, jako vášeň či cit je přitom pozitivním příkazem. Montesquieu zároveň
používá tento pojem poměrně zřídka, podobně jako pojem spravedlnosti. Rozdíl mezi
soucitem a spravedlností je vyložen v Myšlenkách, kde Montesquieu uvádí: „Téměř
všechny ctnosti jsou partikulárním vztahem jednoho člověka k druhému člověku;
například přátelství, láska k Vlasti, soucit (la pitié) jsou partikulárními vztahy. Avšak
spravedlnost je vztahem obecným. Přitom všechny ctnosti, jež ničí tento obecný vztah,
nejsou ctnostmi.“376 Přestože je tedy soucit obecným citem sounáležitosti k druhým,
který se může týkat lidí nižšího postavení či cizinců, na rozdíl od spravedlnosti, jejíž
pravidla jsou platná již na základě prostého faktu existence inteligentních bytostí, je
soucit vždy zakotven v konkrétní situaci, takže je „partikulární ctností“. Podle Mandevilla
je pro pocítění soucitu nutné být přímým účastníkem dané události, která musí pronikat
do naší mysli skrze zrak a sluch.377 Jak ukázala výše uvedená citace o lidské přirozenosti
(EL VI, 9), podle Montesquieua může i zprostředkovaný zážitek (v tomto případě četba)
vzbudit bolest nad osudem druhých. Podle Montesquieua se tedy při pociťování soucitu
nejedná ani tak o snahu pomoci sám sobě, jak tvrdí Mandeville, či o mechanismus
372
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vztahování se k druhému a zpětného pohledu na sebe sama, jako tomu je u konceptu
sympatie u Huma či Smithe. Pojem soucitu je stejně jako koncept „lidské přirozenosti“
u Montesquieua výrazem jednoty lidského rodu.
V následující kapitole se budeme na příkladu studu a otroctví věnovat otázce
vztahu mezi přirozeným právem a přirozeností, středem našeho zájmu bude především
možný konflikt mezi přirozeností a vědecky pojatou přírodou. Dříve, než se zaměříme
na pojem studu, který zastává u Montesquieua významnější místo nežli u teoretiků
přirozeného

práva,

budeme

analyzovat

Montesquieuovu

argumentaci

proti

ospravedlnitelnosti otroctví. Podle Grotia i Pufendorfa se lidé rodí svobodní a navzájem
rovní, teze o přirozených otrocích je podle nich nesprávná, přesto je možné, aby
se někdo stal otrokem v souladu se zásadami přirozené spravedlnosti. Montesquieu tuto
argumentaci odmítá a z postulátu o přirozené rovnosti lidí vyvozuje opačný důsledek.
Přestože však podle něj není možné ospravedlnit otroctví poukazem na souhlas
dotčeného člověka či na spáchaný přečin, nelze jednoznačně tvrdit, že pro vznik otroctví
neexistují legitimní důvody. Možná příčina totiž leží jinde: tvoří ji vnější podmínky,
v nichž lidé žijí.
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V. Přirozenost versus příroda
Konflikt mezi normativně chápanou přirozeností a vědecky pojatou přírodou řeší
Montesquieu v knihách zařazených do třetí části Ducha zákonů, v níž se zabývá situačním
ukotvením zákonů. Jedná se především o otázku ospravedlnitelnosti mnohoženství,
která nás přivádí k pojmu studu, a o problematiku otroctví;378 tomuto tématu se budeme
věnovat v první části kapitoly, analýza studu v Duchu zákonů kapitolu uzavře.
Montesquieuova argumentace proti otroctví je pro nás zajímavá ze dvou
hledisek. Prvním je vztah mezi přirozeným právem a přirozeností, na který jsme narazili
již v předchozí kapitole. Montesquieu totiž v patnácté knize uvádí: „Otroctví je ostatně
stejně tak proti občanskému právu jako proti právu přirozenému.“379 V rozsáhlém
fragmentu v Myšlenkách (který byl předlohou pro tuto kapitolu) pak nalezneme ještě
jasnější tvrzení: „Otroctví je proti přirozenému právu, podle něhož se všichni lidé rodí
svobodní a nezávislí.“380 Tato myšlenka zřetelně odkazuje k tezím moderních teoretiků
přirozeného práva, s nimiž se přitom Montesquieu v pohledu na ospravedlnitelnost
otroctví rozchází.
Druhé hledisko nás přivede k předmětu našeho zkoumání z jiného úhlu. Celý
název knihy, v níž se Montesquieu této problematice věnuje, totiž zní „Jaký vztah mají
k povaze podnebí zákony o občanském otroctví“; tato kniha přitom následuje po
čtrnácté knize, která byla ve středu našeho zájmu v první části disertace. Otázka otroctví
tudíž pro Montesquieua spadá do oblasti působení přírodních podmínek na lidský
organismus, nikoli pod válečné či trestní právo, nebo dokonce do problematiky různých
vlád v domácnosti jako u ostatních myslitelů.381 Již samotné nahlížení na otroctví touto

378

Montesquieu odlišuje otroctví občanské (l’esclavage civil), které je otroctvím ve vlastním slova smyslu,
dále otroctví domácí (l’esclavage domestique), tedy podřízení žen v despotických státech, a konečně
otroctví politické (l’esclavage politique), tj. postavení poddaných v despocii. K situaci v despotických
státech se v textu navrátíme.
379
„L'esclavage est d'ailleurs aussi opposé au droit civil qu'au droit naturel.“ Montesquieu, EL XV, 2, str.
492.
380
Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 174, str. 227‐228.
381
Aristotelés pojednává o otroctví při úvaze o různých vládách v domácnosti (Aristotelés, Pol., 1253b nn.
K Aristotelovu pojetí otroctví v češtině viz J. Jinek, „Aristotelés o panství: mezi Heideggerem a Gagarinem“,
Reflexe, 31, 2006, str. 19‐44). Stejně uvažují i moderní teoretici přirozeného práva: podle Grotia je tato
otázka součástí problematiky o právu nad osobami spolu s právem otcovským a manželským, podobně
Pufendorf se touto otázkou zabývá v VI. knize svého díla nazvané „Kde je pojednáváno o svatbě,
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optikou dokládá originálnost Montesquieuovy pozice, název knihy pak naznačuje možný
konflikt mezi přírodou a jejím vlivem na lidské tělo a přirozeností jako normativně
chápanou hodnotou určující základní atributy lidství. Řešení tohoto problému bude
ve středu našich úvah o otroctví v Duchu zákonů.

V. 1. Vyvrácení klasických argumentů pro otroctví
Otroctví je po celé 18. století všeobecně přijímaným jevem; jak uvádí Jean Tarrade
ve Slovníku osvícenství: „otroctví existovalo ve všech dobách. Lidé v době osvícenství
vyrostli v intelektuálním kontextu humanismu a řecko‐latinské kultury. Otroctví tedy pro
ně bylo přirozenou věcí.“382 V Montesquieuově době sice neexistovalo otroctví v Evropě,
nepočítáme‐li robotu, kterou Montesquieu nazývá „skutečnou porobou“ (la servitude
réelle), tedy svázaností s půdou lišící se od „poroby osobní“ (la servitude personelle),
která je ve vlastním slova smyslu otroctvím, obchod s otroky však zasahoval prakticky do
všech zámořských kolonií. Až do konce 18. století byly přitom hlasy proti otroctví
výjimečné: v Londýně byla založena protiotrokářská společnost roku 1787, v Paříži o rok
později. Absence debaty o zotročení Afričanů je zřejmá i v intelektuálních kruzích:
Grotius, Pufendorf i Rousseau se ve svých úvahách zabývají výlučně antickým otroctvím.
Montesquieu je tak jedním z prvních myslitelů uvažujícím o zotročení černochů
a odsuzujícím koloniální otroctví.
Patnáctou knihu zabývající se tímto problémem můžeme zřetelně rozdělit do
dvou celků: v první až osmé kapitole Montesquieu pojednává obecně o otroctví a jeho
možném ospravedlnění, ve zbylých kapitolách knihy

383

se pak věnuje konkrétním

nařízením ve státech, v nichž existují otroci (despotické říše, antická zřízení).
Argumentace autora Ducha zákonů proti otroctví se rozvíjí v několika krocích:
Montesquieu nejprve vymezí zkoumaný problém, poté vyvrátí dosavadní ospravedlnění
otroctví i důvody založené na předsudcích; tato část vrcholí pátou kapitolou nazvanou
„O otroctví černochů“, která je ostře sarkastickým pamfletem proti otroctví. Spolu
s kapitolou odhalující pokrytectví a krutost katolických států a jejich inkvizice vůči

o otcovské moci a o právech pána nad jeho služebnictvem“. Co se týče vzniku otroctví, tato část spadá
podle obou autorů též pod právo válečné.
382
J. Tarrade, heslo „esclavage“, in: M. Delon (vyd.), Dictionnaire européen des Lumières, str. 476.
383
Jedná se o kapitoly 10‐19, devátá kapitola byla přidána až do vydání z roku 1757.
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Židům384 je tato obžaloba jedním z nejsilnějších projevů Montesquieuova humanismu.
Po této kapitole Montesquieu přechází ke skutečným důvodům ospravedlňujícím
otroctví, aby i ty v závěru této části knihy odmítl.
V první kapitole Montesquieu nejprve definuje otroctví: „Otroctví je, přesně
řečeno, stanovení práva, které činí jednoho člověka do té míry majetkem druhého
člověka, že je tento člověk absolutním pánem jeho života a majetku.“385 Montesquieu
v duchu Aristotela zdůrazňuje, že otrok nežije pro sebe, avšak pro druhé, neboť ztrácí
právo nejen na svůj majetek, ale též na život.386 Grotius mluví o „dokonalé porobě“ (la
servitude parfaite), tu však vymezuje o poznání mírněji: „Dokonalá poroba je porobou,
jež zavazuje k trvalé službě výměnou za stravu a jiné věci, které vyžadují životní
potřeby.“387 Podle Grotia se lidé rodí svobodní, takže je nutné odmítnout Aristotelův
argument o přirozených otrocích. Fakt, že nikdo není otrokem od přirozenosti, však
nevylučuje, aby se člověk stal otrokem v souladu s přirozenou spravedlností, tedy
na základě svého souhlasu, zrozením či v důsledku spáchaného přečinu.388 Grotius dále
odmítá, že by pán měl nad otrokem právo života či smrti, jak píše ve svém vymezení
otroctví Montesquieu, tyto záležitosti podle něj spadají pod soudní tribunál.389 Podle
Pufendorfa je otrokem ten, kdo neřídí sám sebe a je ovládán jiným člověkem.
I Pufendorf odmítá Aristotelovu tezi o přirozeném otroctví, lidé si jsou totiž v přirozeném
stavu navzájem rovni: nikoli fakticky, jak se domnívá Hobbes, ale z hlediska práva, tedy
z pohledu lidské přirozenosti. Přestože jsou někteří lidé zjevně schopni řídit nejen sebe,

384

Montesquieu, EL XXV, 13, str. 746‐749.
Montesquieu, EL XV, 1, str. 490.
386
Podobně podle Locka se otroctvím člověk vydává „pod absolutní, libovolnou moc druhého, aby mu
odňal jeho život, když se mu zlíbí“. Vzhledem k tomu, že člověk nemá právo disponovat svým vlastním
životem, a tedy spáchat sebevraždu (Locke zde vychází ze svého náboženského přesvědčení), nemůže
nikdo prodat sám sebe do otroctví. Právo zotročit druhého má člověk pouze tehdy, když tento jedinec
propadl životem. Pak se podle Locka jedná o pokračování válečného stavu mezi dobyvatelem a zajatcem.
Jak uvidíme, Montesquieu odmítá i toto právo na zotročení. J. Locke, Druhé pojednání o vládě, IV,
Svoboda, Praha 1992, str. 42‐43, přeložil J. Král.
Hobbes pojednává o otroctví ve XX. kapitole Leviathana, panství (Dominion) vzniká podle něj na základě
zrození (Generation) nebo dobytím (Conquest), v obou případech je však základem smlouva mezi
budoucím pánem a sluhou/otrokem (případně dítětem), nikoli samotný akt zrození, respektive vítězství.
Na základě smlouvy (slibu poslušnosti) získává pán právo nad otrokem včetně všeho jeho majetku, práce,
dětí i života. Otrok je tedy sám „autorem“ činu, který jej samotného trestá při neposlušnosti (včetně
zabití), podobně jako jsou poddaní tvůrci činů suveréna ve státě. T. Hobbes, Leviathan, XX, vyd. R. Tuck,
Cambridge University Press, Cambridge 2004, str. 138‐145.
387
H. Grotius, cit. dílo, II, V, § 27, str. 245.
388
H. Grotius, cit. dílo, II, V, § 29, str. 248 a III, VII, § 1‐2, str. 669.
389
H. Grotius, cit. dílo, II, V, § 28, str. 246.
385
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ale i ostatní, stejně tak jako existují lidé, kterým by bylo lépe, kdyby poslouchali rozkazů
druhých, tato „přirozená schopnost“ (la capacité naturelle) podle Pufendorfa nemůže
zakládat právo kohokoli zotročit, navzdory možné výhodnosti tohoto ustanovení.390
Montesquieu odmítá teze ospravedlňující otroctví právě poukazem na jeho
neužitečnost; prospěšnost však Montesquieu na tomto místě vnímá nikoli s ohledem
na zajištění obživy, ale z hlediska možnosti dobrého života. Poroba není prospěšná
otroku, neboť takový člověk je vyloučen z lidské důstojnosti, a tedy z podílu na ctnosti;
naopak pán stykem s otroky získává špatné návyky, takže ani on nemůže jednat
ctnostně. Zdůraznění neužitečnosti otroctví pro obě strany se objeví i v následující
argumentaci odmítající klasické ospravedlnění otroctví.
Montesquieu uvádí tři důvody, které podle něj vycházejí z římského práva, jsou to
zároveň stejné příčiny, jež přijímají i moderní teoretici přirozeného práva:
Právo národů požadovalo uvrhnout do otroctví válečné zajatce, aby nebyli zabiti.
Římské občanské právo umožňovalo, aby se dlužníci, kteří by mohli být týráni svými
věřiteli, prodali sami do otroctví. Přirozené právo (le droit naturel) žádalo, aby se děti,
jež jejich otcové nemohli vyživovat, staly otroky jako oni.391

Grotius uvádí, že podle práva národů lze uvrhnout do otroctví válečné zajatce, jedná‐li se
o válku řádně vyhlášenou a spravedlivě vedenou. Toto otroctví je trvalé a zahrnuje
i potomky zajatců, ospravedlněno je výhodností takového nařízení pro uvězněné, neboť
vítěz ve válce má právo života a smrti nad poraženými.392 Montesquieu tento argument
vyvrací. Ve válce je možné zabít protivníka pouze v případě nejvyšší nutnosti: když však
jsou zajatci odvlečeni a zotročeni, vítěz zjevně nebyl v nebezpečí života, takže nemá
právo poraženého učinit svým otrokem, může se nanejvýš pojistit, aby mu zajatec
neškodil.393

390

S. Pufendorf, cit. dílo, III, II, § 8, str. 316‐317.
Montesquieu, EL XV, 2, str. 491.
392
H. Grotius, cit. dílo, III, VII, § 2, str. 669.
393
Viz též: „Právo zavléct do otroctví je platné pouze tehdy, když je otroctví nutné pro zachování výboje.
Cílem výboje je zachování; nikdy není cílem výboje zotročení; může se však stát, že bude otroctví nutným
prostředkem vedoucím k zachování. V tomto případě je proti přirozenosti věci (la nature de la chose), aby
bylo toto zotročení věčné. Je zapotřebí, aby se zotročený lid mohl stát poddaným. Otroctví během výboje
je důsledkem náhody. Když se po určitém čase všechny části dobývajícího státu spojí s částmi dobytého
státu pomocí zvyků, sňatků, zákonů, sdružení a jistou duševní shodou, musí otroctví přestat. Neboť právo
391
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Druhou možností je dobrovolný vstup do otroctví. Člověk může podle Grotia sám
sebe prodat do otroctví, aby si zajistil obživu, jeho děti se pak rodí jako otroci, neboť po
dlouhou dobu předtím, než jsou schopny práce, je musí jejich pán vydržovat, takže je
toto ustanovení v jejich prospěch. Strava, kterou dostávají ve vyšším věku, podle Grotia
odpovídá vykonané práci, takže kdyby chtěli získat svobodu, museli by svému pánovi
splatit to, jak je vydržoval v jejich dětství.394 Podle Pufendorfa neleží původ otroctví
v právu válečném, ale v tom, že se méně schopní a bystřejší lidé zavázali výměnou
za zajištění životních potřeb ke službě. Toto nařízení bylo výhodné pro obě strany, ke
tvrdému zotročení došlo až na základě výbojů. Pufendorf v tomto bodě stejně jako
v argumentaci ohledně toho, že dítě narozené zotročené matce sdílí její osud, následuje
Grotia, odmítá však, že by potomek zotročených rodičů mohl získat svobodu, splatí‐li
svému pánovi, co od něj v dětství získal. Podle Pufendorfa se pán zavázal tohoto otroka
vydržovat pouze za podmínky, že mu bude v budoucnosti tento člověk trvale sloužit,
takže vykoupení z otroctví není možné. Osobní otroctví tudíž spočívá v celoživotní službě
výměnou za stravu a další věci nezbytné k životu. Podle Pufendorfa: „Budeme‐li se držet
v mezích, které předpisuje Přirozené právo, a pomineme‐li nelidskou krutost některých
Pánů, či přísnost některých Občanských Zákonů, není tento typ otroctví sám o sobě nijak
tvrdý.“ 395
Montesquieu možnost prodat sám sebe do otroctví, která podle Grotia
i Pufendorfa vychází ze základního předpisu přirozeného práva, podle něhož má člověk
dbát o sebezáchovu, odmítá. Místo toho klade důraz na přirozenou svobodu člověka,
která dobrovolné zotročení znemožňuje. Svoboda je součástí vymezení občana a bylo by
absurdní předpokládat, že by člověk chtěl „své postavení občana“ prodat. Zdá se, že
tento argument je platný výlučně v demokracii. Montesquieu totiž v Duchu zákonů
pečlivě odlišuje občanský stav v jednotlivých zřízeních: v republice jsou lidé občany (les
citoyens), v monarchii se jedná o poddané (les sujets), zatímco v despocii jsou všichni lidé
podřízení despotovi jeho otroci (les esclaves; Montesquieu v tomto případě mluví
o politickém otroctví). Tato úvaha je podložena i tím, že sám Montesquieu na tomto
místě mluví o „lidovém státě“ (l’Etat populaire).
dobyvatele je založeno pouze na tom, že tyto věci mezi dvěma národy neexistují a že je mezi nimi taková
vzdálenost, že jeden nemůže důvěřovat druhému.“ Montesquieu, EL X, 3, str. 379.
394
H. Grotius, cit. dílo, II, V, § 29, str. 246‐248.
395
S. Pufendorf, cit. dílo, druhý díl, VI, III, § 10, str. 208.
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V již zmiňované myšlence, která podrobněji rozvíjí danou argumentaci, však
Montesquieu ruší toto omezení, když tvrdí, že je nemožné prodat sám sebe, neboť
občanské právo by tak porušovalo právo přirozené, podle něhož jsou lidé rozumní
a svobodní. Postavení občana podle Montesquieua není vázáno na demokracii, vychází
ze samotné přirozenosti, kterou člověk nemůže svým rozhodnutím překročit: „Člověk
navíc může uzavírat smlouvy pouze jako občan. Otrok však není občanem. Přirozenost
(la Nature) jej učinila občanem, nemůže tedy uzavírat smlouvu, aby jím přestal být.“396
Zdá se, že Montesquieu zde v duchu idejí republikánského humanismu dává přednost
zachování svobody před záchranou života, neboť chápe svobodu jako konstitutivní rys
lidské přirozenosti. Je přitom s podivem, že tvrzení o přirozené rovnosti lidí, již zde
Montesquieu mlčky předpokládá, není v Duchu zákonů kromě dvou míst vůbec
zmíněno.397 Přirozená svoboda, která je rovněž nutným předpokladem dané úvahy, je
dokonce připomenuta pouze v patnácté knize. Montesquieu zde přejímá postuláty
moderních teoretiků přirozeného práva, jež nikdy předtím přesněji nevymezil, a zdá se,
že je nadřazuje nutnosti sebezáchovy. Když však podrobně rozvedeme uvedenou
argumentaci, uvidíme, že Montesquieu jde ještě dál. Odmítá totiž, že by dobrovolný
vstup do otroctví mohl být pro otroka užitečný a zachránit mu život. Prodejem sebe
sama podle Montesquieua člověk vše ztrácí, zatímco druhý vše získává; nelze tedy mluvit
o prospěšnosti či dokonce nutnosti pro zotročeného. Neobstojí ani argument o obživě,
kterou otroku poskytne pán výměnou za jeho práci. Tento argument je platný pouze pro
ty, kdo si nejsou sami schopni zajistit živobytí; jak Montesquieu píše: „takové otroky však
nikdo nechce.“398 Na jiném místě Ducha zákonů Montesquieu uvádí, že člověk není
chudý, pokud nic nemá, avšak tehdy, když nemá práci.399 Je přitom povinností státu
zajistit lidem důstojnou obživu tak, aby byl každý schopen zajistit přežití své i své rodiny.
Argument o sebezáchově je tedy nepravdivý. Z morálního hlediska není otroctví výhodné
ani pro pána, ani pro otroka, z hlediska materiálního je pak výhodné výlučně pro pána.400
Konečně podle Montesquieua nelze zavázat k otroctví své děti: člověk nemůže
být zotročen na základě válečného práva ani svým souhlasem, není tedy možné, aby
396
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zotročil své potomky. Jejich obživu navíc zajišťuje především matka svým mlékem, takže
padá argument o tom, že pán děti otroků vyživuje výměnou za trvalou službu.
Montesquieu uzavírá kapitolu již citovaným tvrzením, že otroctví je proti přirozenému
právu, otrok má tedy právo utéci, neboť je vázán pouze přirozeným zákonem, nikoli
zákonem občanským. Montesquieu je v tomto bodě důslednější než Grotius. Holandský
myslitel svá tvrzení ohledně trvalosti otroctví v závěru pasáže věnované tomuto tématu
zmírňuje, nikoli ovšem poukazem na přirozené právo, ale na všeobecnou lidskou
sounáležitost. Grotius uvádí, že při přílišné tvrdosti pána „má určité opodstatnění mínění
těch, kdo se domnívají, že otroci, dokonce i ti, kteří se sami odevzdali do poroby, mohou
zajistit svou záchranu útěkem“.401 Pán by měl jednat se svými otroky mírně s ohledem
na jejich zdraví, po dlouholeté službě je dokonce vhodné, aby je propustil na svobodu.
Přestože je totiž podle Grotia možné uvrhnout člověka do otroctví v souladu se zásadami
přirozeného práva, i vůči otrokům je zapotřebí dodržovat vazby, jež pojí všechny lidi
jakožto lidské bytosti. Grotius zde opět navazuje na stoickou myšlenku jednotné lidské
přirozenosti a zdůrazňuje úlohu laskavosti a lidskosti, kterou by měl pán vůči otrokům
projevovat.402 Otroctví je podle Grotia založeno na přirozené lidské touze po zachování,
člověk k němu svolí tehdy, nemá‐li jinou možnost zajistit si život či obživu a toto otroctví,
které je trvalým poskytnutím služeb výměnou za obživu, zajišťuje mnohým lidem lepší
živobytí nežli nádenická práce.403
Montesquieu právo otroka na útěk nezmiňuje jako nouzové východisko při
přílišné tvrdosti pána, avšak jako právo, které má otrok z podstaty svého stavu.
Spartakovu válku tak může označit za „nejlegitimnější“ válku v dějinách.404 V úvodu
patnácté knihy Montesquieu prohlásil, že otroctví není dobré svojí povahou, nyní se
dostáváme k dalšímu bodu argumentace: nejen, že otroctví není samo o sobě výhodné,
je dokonce v rozporu s přirozeným právem. Výklad přirozeného práva, na jehož základě
se staly otroky děti zotročených rodičů, je tudíž mylný. To naznačuje samotná větná
konstrukce „přirozené právo žádalo“, která ve skutečnosti znamená: „přirozené právo,
jak jej nesprávně chápali Římané, žádalo…“
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V. 2. Odmítnutí „přírodních příčin“ ospravedlňujících zotročení
Poté,

co

Montesquieu

v následujících

kapitolách

zesměšní

otroctví

založené

na předsudcích (ať již náboženských či zvykových), přichází k předložení vlastních
důvodů, které by mohly ospravedlnit instituci otroctví. Jedná se ve skutečnosti o dvě
kapitoly, první nese název „Pravý původ práva na zotročení“, druhá „Jiný původ práva
na zotročení“. První z kapitol otevírá následující tvrzení: „Je na čase, abychom hledali
pravý původ (la vraie origine ) práva na zotročení. Musí se zakládat na povaze věcí;
pohleďme, zda existují případy, kdy se od ní odvozuje.“405 V této citaci se objevuje
sousloví „povaha/přirozenost věcí“ (la nature des choses), jeden z klíčových a zároveň
obtížně uchopitelných pojmů Montesquieuovy politické teorie. Jako ostatní pojmy,
s nimiž zde pracujeme, i toto sousloví se v Duchu zákonů nevyskytuje často.406 Setkáme
se s ním však hned v Předmluvě, kde Montesquieu píše: „Své principy jsem nezískal ze
svých předsudků, ale z přirozenosti věcí.“407 Předsudek je názor nezakládající se
na rozumu, naopak úvaha plynoucí z povahy věcí má nutně na zřeteli celek skutečnosti,
nikoli pouze jednotlivosti coby nesourodou změť. Ve stejném duchu se nese i druhý
výskyt tohoto sousloví, který celé dílo otevírá: „Zákony, v nejširším významu, jsou nutné
vztahy, jež vyplývají z přirozenosti věcí.“408 Povaha věcí nepřipouští nahodilost, jak
dokazuje citace o osudu švédského krále Karla XII.: „Nebyla to Pultava, jež zahubila Karla:
pokud by nebyl zničen na tomto místě, byl by poražen jinde. Nehody štěstěny se
napravují snadno; nelze však odvrátit události zapříčiněné soustavně povahou věcí.“409
Abychom pochopili, co přesně má Montesquieu na mysli, uděláme malou
odbočku k Úvahám o Římanech. V této knize z roku 1734 se sice přímo pojem
„přirozenost věcí“ ještě neobjevuje, při polemice s Machiavellim ohledně příčin zániku
římské republiky však Montesquieu rozvíjí myšlenku, z níž tento pojem vychází: o běhu
událostí rozhoduje souběh příčin, ať již fyzických či morálních, nikoli štěstěna. Je přitom
mylný názor Goyard‐Fabreové, která uvádí, že koncept přirozenosti věcí je metafyzickou
ideou vyjadřující nutnost vlastní všem věcem ve světě. Ohledně Montesquieuovy
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interpretace římských úspěchů tato autorka uvádí: „Výboje byly ve své potenci vepsány
v jejich [Římanů] výjimečné přirozenosti. Porážka je nemohla zničit. […] Nemohlo tomu
ani být jinak: ‘všeobecný duch národa’ je nezrušitelnou silou přírody/přirozenosti. Že
tedy byl Řím ‘stvořen k tomu, aby se zvětšoval’ není výrazem naivního finalismu, avšak
nevyhnutelné nutnosti vepsané do jejich vlastní přirozenosti.“410 Již jsme uvedli, že
Montesquieu není příznivcem jakýchkoli metafyzických úvah; Římané podle něj nevděčili
za svůj úspěch nutnosti vepsané do přirozenosti věcí, ale tomu, že ctili své mravy
a zásady republikánského zřízení. Republikánský režim je podle Montesquieua udržitelný
jenom na malém území, neboť pouze tak je možné zachovat ctnost a přísné mravy
obyvatel. Řím začal upadat tehdy, když se vojáci dostali za hranice Itálie, ztratili z očí své
Město a více než Římu byli věrní svým vojevůdcům. V tak velkém státě, jakým se Řím
stal, poté nebylo možné udržet ctnosti ani svobodu, do popředí se místo nich dostala
touha po přepychu a vlastní slávě. Svým konceptem přirozenosti věcí Montesquieu
odmítá fatalismus nutnosti a zdůrazňuje úlohu praktického rozumu schopného
nahlédnout skutečnost.
Ve stejném duchu je nutné chápat tento koncept v Duchu zákonů při debatě
o ospravedlnitelnosti otroctví. Má‐li být otroctví ospravedlněno, musí vycházet z povahy
věcí, tedy z úvahy nad situací chápanou ve všech jejích ohledech a důsledcích. Když je
člověk zotročen, ztrácí svou svobodu i rovnost vůči ostatním, tyto charakteristiky jsou
přitom zakládajícími rysy jeho postavení nejen jako občana, ale jako člověka. Pouze
v situaci, kdy je člověk těchto atributů zbaven, to znamená v despotické vládě, v níž je
každý již otrokem politickým (neboť víme, že Montesquieu si vyhrazuje pojem
„poddanství“ pro monarchii), se může člověk rozhodnout přijmout otroctví osobní.
Nejenže pro něj toto nové zotročení nepředstavuje ztrátu lidské důstojnosti (té se mu
v despotickém zřízení stejně nedostává), otroctví mu může být dokonce k užitku, neboť
mu zajistí přežití. Ve zřízení, které je svou podstatou ne‐politické a ne‐přirozené, je tudíž
otroctví založené na rozumové úvaze a svobodném souhlasu možnou cestou
k sebezáchově. Montesquieu proto v závěru této kapitoly uvádí:
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Toto je správný původ práva na zotročení, které je v souladu s rozumem, je velmi
mírné (doux) a nalezneme jej v některých zemích. Otroctví musí být mírné, neboť je
založeno na svobodné volbě, na jejímž základě si člověk pro svou užitečnost vybírá
pána. Což vytváří vzájemnou dohodu (une convention réciproque) mezi dvěma
stranami.411

V následující kapitole se pak Montesquieu dostává k úvaze o otroctví, které by mohlo být
ospravedlnitelné bez ohledu na stávající politické zřízení. Příčinou tohoto otroctví je příliš
horké podnebí, v němž je velmi obtížné přinutit lidi k práci: „V některých zemích teplo
vysiluje tělo a tolik oslabuje odvahu, že lidé jsou přivedeni k těžké povinnosti pouze
strachem z trestu.“412 Montesquieu uvádí, že v tomto případě otroctví „uráží méně
rozum“,413 jedná se o typ otroctví, které by mohlo být v duchu Aristotela nazváno
přirozeným, nikoli však poukazem na přirozenost určitého jedince, avšak na vnější
podmínky znemožňující člověku život ve svobodě. Zásadní je závěr kapitoly:
Avšak vzhledem k tomu, že se všichni lidé rodí navzájem rovni, je třeba říci, že otroctví
je proti přirozenosti, přestože je v některých zemích založeno na přírodní příčině. A je
nutné dobře odlišovat tyto země od těch, v nichž otroctví zavrhují i přírodní příčiny,
jako například země evropské, kde bylo od otroctví velmi šťastně upuštěno.414

Montesquieu jasně staví na první místo lidskou přirozenost, tímto apelem vrcholí celá
první část patnácté knihy. Nejprve bylo řečeno, že otroctví není dobré svojí povahou,
a to ani pro jednu stranu; odmítnutí dosavadních teorií otroctví bylo posíleno odkazem
na jeho neslučitelnost s přirozeným právem. Konečně nyní je řečeno, že je otroctví proti
přirozenosti. Gradace je podobná jako v pasáži o znásilnění studu, kterou jsme uvedli
v minulé kapitole. Problematickým bodem je v této citaci překlad obratu la raison
naturelle. Domníváme se, že zde má Montesquieu explicitně na mysli příliš horké
podnebí určitých zemí, tedy přírodní jev vedoucí k otroctví, nikoli „přirozený důvod“ (jak
411
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by bylo také možné daný obrat přeložit), což by se dalo chápat tak, že příliš horké
podnebí v určitých zemích otroctví legitimizuje.
Otroctví je tudíž možné pochopit pouze poukazem na fyziologickou příčinu, která
lidem znemožňuje, aby si uchovali svou svobodu a nezávislost: v první části disertace
jsme vysvětlili, jak příliš horké podnebí působí na vlákna lidského těla, takže mění
povahu místních obyvatel. Ve všech ostatních případech, tj. především v zemích
s mírným podnebím, je nutné otroctví odmítnout. Víme totiž, že „podnebí zde není tak
určující, aby jim [obyvatelům] upevnilo povahu“.415
Zdá se, že konflikt mezi přirozeností a přírodou zůstal svým způsobem nevyřešen.
Postulát přirozenosti je jistě nadřazený vnějším přírodním okolnostem, jak naznačuje
i použitá větná konstrukce: „avšak…přestože“; v některých zemích se ale tento postulát
nemůže uplatnit a zůstává pouze neuskutečnitelným požadavkem („je třeba říci“). Má‐li
člověk štěstí, žije v zemi s mírným podnebím, kde má šanci uchovat si svou svobodu,
obyvatelé asijských zemí se naproti tomu zdají být odsouzeni k životu v otroctví. Tomu
nasvědčuje i obsah následující kapitoly nazvané „Zbytečnost otroctví v našich zemích“.
V jejím úvodu totiž Montesquieu tvrdí: „je tedy zapotřebí omezit přírodní/přirozené
otroctví (la servitude naturelle) na některé zvláštní země světa.“416 V kapitole pak
ukazuje, že i tak těžkou práci, jako je hornictví, jsou lidé ochotni vykonávat, dostávají‐li
přiměřený plat a jsou‐li jim zajištěny dobré podmínky. To přitom neplatí pouze pro
evropské země, Montesquieu ukazuje, že jakoukoli práci mohou vykonávat svobodní
lidé, pokud jim pomáhají stroje a lidé nejsou vedeni chtíčem. Celou kapitolu pak
Montesquieu končí následovně:
Nevím, zda mi toto diktuje rozum či srdce. Není snad na zemi podnebí, kde by nebylo
možné přimět k práci svobodné lidi. Protože byly zákony špatně udělány, stali se lidé
lenivými; a protože byli tito lidé leniví, byli zotročeni.417
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Příčinou otroctví tedy není příroda, avšak lidé, kteří využili nepříhodného podnebí či mu
nedokázali vzdorovat. Ani „přírodní příčina“ nemůže ospravedlnit otroctví; přirozenost
zůstává

ve všech

případech

nejvyšší

hodnotou,

která

rozhoduje

o možném

ospravedlnění určitého nařízení. Jako v citaci o obraně studu i zde Montesquieu
nepředkládá nové argumenty, naopak zdůrazňuje emotivnost daného tvrzení a poukaz
na všeobecně sdílené city. Otroctví je zbytečné ve všech zemích světa: mylné jsou nejen
klasické důvody snažící se tuto praktiku legitimizovat, ale i příčiny vycházející z přírody,
která je svým působením na lidské tělo schopná do jisté míry pozměnit lidskou povahu.
Do jisté míry, neboť lidská přirozenost i ve své slabosti zůstává neměnnou hodnotou,
k níž se může dobrý zákonodárce vztáhnout a otroctví odmítnout. Jediným „pravým
původem práva na zotročení“ tak zůstává situace v despotických státech. Tato zřízení
jsou totiž ze své podstaty nepřirozená, neboť potlačují přirozenou rovnost i svobodu lidí.
Je to přitom budoucí otrok, který se sám rozhoduje vstoupit do osobní poroby; pouze
v nepřirozeném zřízení může být pro něj otroctví, jež je samo o sobě proti přirozenosti,
užitečné.

V. 3. Stud: přirozená obrana ženy či pouto společnosti?
Jak jsme uvedli v předchozí kapitole, stud je pro Montesquieua výrazem přirozeného
zákona. Jeho zachování tvoří spolu s právem na sebeobranu a respektováním
přirozených rolí v rámci rodiny meze přípustného chování, na něž Montesquieu
poukazuje, když odsuzuje znásilňování lidské přirozenosti. Stud však není pouze
„negativním imperativem“, umožňujícím odmítnout praktiky despotických států, jak
uvádí Spectorová. La pudeur je pro Montesquieua zároveň vášní, která umožňuje lidské
soužití, a tvoří tak přirozené pouto společnosti. Interpreti poukazují na to, že toto pojetí,
které je v protikladu k tehdy převládajícím názorům, se objevuje v páté knize
Rousseauova Emila.418 Domníváme se, že stejnou koncepci studu hájí již Montesquieu,
byť u něj tato teze není přednesena tak systematicky jako u Rousseaua. Znásilnění studu
v despotických státech spolu s praktikovaným mnohoženstvím tudíž neničí pouze
přirozený stav jednoho pohlaví, ale znemožňuje lidské soužití jako takové. Je ovšem
možné vzdorovat síle podnebí ve všech zemích světa?
418
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Francouzský výkladový slovník definuje pudeur jako „pocit hanby či ostychu, který
pociťuje člověk v situaci, kdy má být aktérem, svědkem či kdy má uvažovat
o záležitostech sexuální povahy či o nahotě“419; do češtiny překládáme výraz pudeur jako
„stud“ či „cudnost“. Pudeur se tak ocitá spolu s pojmy la chasteté a la continence v řadě
výrazů vyjadřujících více či méně zdrženlivý vztah k sexuálním požitkům. Zatímco
continence (pohlavní zdrženlivost) označuje „stav jedince, který se zdržuje jakéhokoli
tělesného požitku“,420 přídavné jméno chaste (cudný) charakterizuje podle slovníku
člověka, „který se zdržuje tělesných rozkoší považovaných za zakázané, stejně tak jako
nečistých představ“.421 Na rozdíl od těchto pojmů v sobě stud neobsahuje odmítnutí
tělesného aktu, ale pouze ostych, který mu předchází (na rozdíl od hanby, která jej
následuje). Tato spjatost studu se sexualitou přitom nebyla vždy tak výrazná, a dokonce
ani nestála v základu tohoto konceptu. Claude Habib ukazuje, že v antice byl stud
(v řečtině aidós, v latině pudor) chápán v souvislosti s obecnými pojmy zdrženlivosti
a uměřenosti; tento výklad zajisté zahrnoval i zdrženlivost sexuální, oblast sexuality však
přesahoval. V tomto významu nalezneme pojem aidós v Platónově dialogu Prótagorás,
kde v mýtu o Prométheovi a Epimétheovi klade sofista stud na roveň spravedlnosti, jako
základní ctnost umožňují život ve společnosti.422 Je přitom charakteristické, že dále
v dialogu nemluví Prótagorás o studu, avšak přímo o uměřenosti. Aristotelés nepřikládá
studu tak významné místo, zajímavé je jeho pochopení tohoto pojmu jako středu mezi
dvěma krajnostmi: přílišnou ostýchavostí (zaražeností) na straně jedné a nestoudností
na straně druhé.423
Současné pojetí, které vnímá stud téměř výhradně v souvislosti se sexualitou, má
své kořeny v křesťanské etice a jejím pojetí prvotního hříchu, kdy člověk objevil svou
nahotu a poprvé zakusil stud a hanbu. S tímto chápáním souvisí též otázka dosahu studu
a jeho univerzálnosti. Již Aristotelés se domnívá, že by stud ve významu ostychu neměli
pociťovat stejnou měrou všichni lidé. Antika klade důraz na stud především u mladých
lidí, křesťanství svým posunem významu vztahuje stud či cudnost přednostně na ženy,
u nichž se zachování cudnosti dostává na roveň ochrany života.
419

J. Rey‐Debove, A. Rey (vyd.), Le nouveau petit Robert, heslo „pudeur“, str. 2115.
Tamtéž, heslo „continence“, str. 530.
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Tamtéž, heslo „chaste“, str. 408.
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V tomto smyslu chápe respektování studu Grotius i Pufendorf. Když Grotius v druhé
knize svého díla zkoumá meze přirozeného práva na sebeobranu v různých situacích,
mluví nejprve o nebezpečí ztráty života, kdy má každý člověk právo zabít svého
protivníka; totéž platí při hrozbě ztráty končetiny, neboť tato újma se téměř rovná smrti.
Konečně právo zabít útočníka má dotčený jedinec i v případě ochrany studu, neboť
pozbytí cudnosti se svým způsobem rovná ztrátě života: „Není téměř debaty o tom, zda
je stejná věc [zabití toho, kdo nám hrozí touto věcí] povolena na ochranu cudnosti
(la pudeur), neboť nejen všeobecné mínění, ale též Boží zákon klade cudnost na roveň
životu.“424 Podle Grotia se toto přesvědčení objevuje již u svatého Pavla, který považuje
pozbytí cudnosti za stejně definitivní jako ztrátu vlastního života. Naproti tomu nemáme
podle Grotia právo zabít druhého na obranu své cti po políčku; tato představa podle něj
vychází z mylného pojetí cti. Grotius se nevyjadřuje zřetelně v otázce, zda je pro něj
cudnost ryze ženskou ctností, z uvedených příkladů se však zdá, že její ochrana se týká
především žen.
Pufendorf ve své knize nepoužívá pojem studu, místo toho mluví o cti (l’honneur).
Čest však v tomto významu charakterizuje jako ctnost náležející výsostně ženám:
Vzhledem k tomu, že téměř všechny národy světa kladou čest (l’honneur) na úroveň
života, právem zdůrazňujeme, že každý může bránit svoji čest, a dokonce i zabít toho,
kdo ho chce cti zbavit. Vždyť čest je považována za nejkrásnější ozdobu ženského
pohlaví a toto pohlaví je samo o sobě slabé, takže bylo zapotřebí je vybavit všemi
způsoby proti opovážlivosti dotěrných mužů. Co se týče občanských společností, tak
jako měli zákonodárci právo trestat smrtí znásilnění, mohli též nesporně dovolit každé
počestné ženě, aby až do krve bránila to, co nemůže zpět získat poté, co jí to bylo
jednou uzmuto.425

Stejně jako Grotius, i Pufendorf zkoumá tento problém v souvislosti se stanovením mezí

spravedlivé sebeobrany; oba autoři zdůrazňují, že ztráta cudnosti je „nenahraditelná“,
takže oběť má právo požadovat trest smrti pro útočníka. Montesquieu v tomto bodě
s oběma mysliteli nepolemizuje, ochranu studu však nediskutuje ani tak v případě
přímého útoku na ženu, jako spíše vzhledem ke konkrétním zákonům. Ve dvacáté šesté
424
425

H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, II, 1, § VII, str. 168.
S. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, V, § XI, str. 265.
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knize Ducha zákonů Montesquieu uvádí dva příklady pozitivních zákonů, které stud
jakožto výraz přirozené obrany ženy potlačují: podle jednoho zákona byla dívka nucena
oznámit králi předsvatební styk s mužem, za něhož se měla provdat; Montesquieu dané
nařízení komentuje takto: „je stejně tak nerozumné vyžadovat od dívky, aby učinila toto
prohlášení, jako požadovat po muži, aby nebránil svůj život.“426 Druhý případ se týká
zákona odsuzujícího k smrti ženu, která potratila, aniž by předtím nahlásila soudci, že je
v jiném stavu. V tomto případě by podle Montesquieua stačilo uložit ženě povinnost
svěřit se někomu z rodiny, nikoli ji nutit o svém stavu informovat veřejnou osobu.427
Pojem studu v Duchu zákonů se však neomezuje pouze na tyto příklady. Stejně jako
právo na sebezáchovu totiž vychází z přirozených zákonů vyslovených v první knize díla.
Jeho základem je „přirozená touha jednoho po druhém,“ založená na vzájemném
okouzlení obou pohlaví, jejichž vztah je přitom nezbytnou podmínkou vzniku společnosti.
Montesquieu zdůrazňuje úlohu studu tím, že o něm hovoří jako o „zákonu dvou pohlaví“
(la loi de deux sexes).428 Stud sice pociťují ženy, touha mužů je však jeho nutným
předpokladem, takže se vpravdě dá mluvit o záležitosti obou pohlaví; respekt ke studu
ženy je předpokladem vzájemného soužití a života ve společnosti. Podle tohoto „zákona“
jsou muži silnějším pohlavím, které má plnit roli dobyvatelů, zatímco ženám je vlastní
obrana, cudnost a zdrženlivost. Jejich slabost je vyvážena krásou a mocí, jež je s ní
spojena. Toto vymezení rolí je v lidské společnosti universální:
Všechny národy shlížejí shodně s pohrdáním na nezdrženlivost žen (l'incontinence);
přirozenost totiž promluvila ke všem národům. Stanovila obranu i útok; touhu rozdělila
na obě strany, k jedné pak přidala smělost (la témérité) a ke druhé ostych (la honte).
K zachování jich samých poskytla lidem dlouhý čas, avšak k zachování rodu jim
poskytla pouze okamžiky. Není tedy pravdou, že nezdrženlivost sleduje přirozené
zákony; naopak je znásilňuje. Tyto zákony sleduje cudnost a zdrženlivost.429
426

Montesquieu, EL XXVI, 3, str. 752‐753.
Tamtéž.
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Kromě dále zmíněných citací se o studu jako o „zákonu“ a jeho pravidlech mluví též v EL XII, 14, str.
444‐445; EL XV, 12, str. 499.
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Montesquieu, EL XVI, 12, str. 517‐518. Ještě zřetelnější je Montesquieuovo pojetí studu v citaci z Eseje
o vkusu: „Zákon náklonnosti mezi pohlavími (la loi de deux sexes) u civilizovaných a divokých národů
stanovil, že muži budou žádat a ženy pouze poskytovat: odtud plyne, že půvaby jsou především vlastní
ženám. Protože musí všechno bránit, musí všechno skrývat; sebemenší slovo, sebemenší gesto, vše, co
nám ukazují, aniž by tím urážely své povinnosti, vše, co získává na volnosti, se stává půvabem. A taková je
moudrost přírody, že věci, které by nebyly ničím bez zákona cudnosti (la loi de la pudeur), získávají
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Takto pochopený pojem studu dalece překračuje případy válečného běsnění, kdy je
ženám dovoleno „až do krve“ bránit svoji počestnost, jak uvádí Pufendorf. Stejně jako
Montesquieu uvažuje o vztahu mezi pohlavími i Rousseau; v páté knize Emila, věnováné
Sofii, se dočteme:
Jedno [pohlaví] má být činné a silné, druhé trpné a slabé; jest nevyhnutelné, aby jedno
chtělo a mohlo, stačí však, aby druhé odporovalo nemnoho. […] Je‐li žena stvořena
k tomu, aby se líbila a byla ovládána, má se činiti muži příjemnou, místo aby ho
vyzývala k boji: její výbojná síla je v jejích půvabech; těmi má ho donutiti, aby nalezl
svou sílu a užil jí. Nejjistější umění, kterým vznítí žena tuto sílu, jest, vynutí‐li ji
odporem. […] Odtud vzniká útok a obrana, odvážnost jednoho pohlaví a bojácnost
druhého a konečně skromnost a ostych (la modestie et la honte), jímž příroda
vyzbrojila slabého, aby si podmanil silného.430

Vidíme, že Rousseau zde vyslovuje stejnou myšlenku jako Montesquieu, autor Ducha
zákonů přitom hájí „modernější“ pozici, neboť se nikde nevyjadřuje v tom smyslu, že by
žena a její půvaby existovaly pro muže. Od ženy je zajisté požadován vyšší stupeň studu,
touha mezi pohlavími je však oboustranná, jak je uvedeno již v první knize Ducha zákonů.
To, že pociťování studu je vlastní ženám, dokládá i pohled do analytického rejstříku
Ducha zákonů,431 který nás v hesle „pudeur“ odkazuje pouze na dvě místa v celé knize.
Nejprve na čtrnáctou kapitolu dvanácté knihy, kde nalezneme již uvedenou citaci
o znásilnění studu žen v Japonsku; druhý výskyt se týká šestnácté knihy, z níž jsme právě
citovali. Montesquieu tento odkaz uvádí takto: „Stud: proč jím příroda vybavila jedno
pohlaví více nežli druhé“.432 V této knize je jako další motiv studu uvedena hanba, kterou
jsou schopny pocítit pouze inteligentní bytosti. V tomto významu stud zahrnuje i muže:
„Je ostatně v přirozenosti inteligentních bytostí, že pociťují své nedostatky; přirozenost

nekonečnou cenu díky tomuto šťastnému zákonu, který je blahem celého lidstva.“ Montesquieu, Essai sur
le goût, in: Œuvres complètes, II, Paris 1951, str. 1254.
430
J.‐J. Rousseau, Emil čili O vychování, II. díl, V. kniha, Dědictví Komenského, Praha 1911, str. 219. Přeložili
J. Novák a M. Svoboda.
431
Tento rejstřík sestavil sám Montesquieu, takže nám poskytuje cenné vodítko při snaze o pochopení
jednotlivých pojmů.
432
„Pudeur: Pourquoi la nature l’a donnée à un sexe plutôt qu’à un autre.“
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v nás tedy vložila stud, tj. ostych nad našimi nedostatky.“433 Jak však ukazuje částice
„ostatně“, jedná se o přídavný argument, který stud zasazuje do širšího kontextu
přesahujícího oblast sexuality. Montesquieu se sice na několika místech Ducha zákonů
vyjadřuje v tom smyslu, že pudeur mohou pociťovat i muži, jedná se však výhradně
o citace odsuzující homosexuální styk, tedy případy, kdy je s mužem jednáno jako se
ženou.434 Montesquieu považuje v duchu doby homosexualitu za zločin „proti
přírodě/přirozenosti“, neboť homosexualita zaměňuje role jednotlivých pohlaví a protiví
se přirozené touze obou pohlaví po sobě navzájem. Úvahy nad láskou mezi muži v antice
proto naplňují autora Ducha zákonů nelíčeným děsem. Homosexualitu podle něj
vysvětlují špatné zvyky a výchova, pokud by byl člověk ponechán své přirozenosti,
na lásku k příslušníkům svého pohlaví by ani nepomyslel.435

V. 4. Potlačení studu v antice a v despotických státech
Stud v Duchu zákonů tedy nevyjadřuje pouze cudnost a čistotu žen, jež má být
respektována, ale v širším ohledu též vztah mezi pohlavími, který je základem
společenského soužití. K potlačení či nerespektování studu překvapivě nedochází jen
v despotických státech, jejichž zřízení je založeno na znásilňování lidské přirozenosti, ale
též v antických obcích.
Klasickým příkladem je v tomto ohledu Lykurgova Sparta. Montesquieu uvádí
nařízení tohoto legendárního zákonodárce jako příklad jedinečných ustanovení, které
potlačovaly nejen ustálené zvyky, ale též přirozené lidské sklony. Správnost těchto zásad
dokládá jejich zacílení, kterým bylo výhradně posílení ctnosti občanů a pospolitosti obce.
O Lykurgovi Montesquieu píše: „Zdálo se, že ji [obci] odejmul všechny její prostředky,
umění, obchod, peníze, hradby; občané zde jsou ctižádostiví bez naděje, že se budou mít
lépe; mají přirozené city (les sentiments naturels) a nikdo zde není ani dítětem, ani
manželem, ani otcem; dokonce i cudnost je zbavena ostychu/studu (la pudeur même est
433

„D'ailleurs il est de la nature des êtres intelligents de sentir leurs imperfections : la nature a donc mis
en nous la pudeur, c'est‐à‐dire la honte de nos imperfections.“ Montesquieu, EL XVI, 12, str. 518.
434
„Hanebný prostředek, který používali Kréťané, aby zamezili příliš velkému počtu dětí, uvádí Aristotelés.
Byl jsem zděšen ve svém studu, když jsem chtěl o něm psát.“ Montesquieu, EL XXIII, 17, str. 694‐695;
„Lichvář jménem Papirius chtěl zprznit mladíka jménem Publius, kterého držel doma v okovech. Zločin
Sextův dal Římu jeho politickou svobodu; zločin Papiriův jeho svobodu občanskou.“ Montesquieu, EL XII,
21, str. 451.
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Montesquieu, EL XII, 6, str. 437‐438; též H. Dohnálková, cit. dílo, str. 63‐64.
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ôtée à la chasteté).“436 V Plútarchovi, z něhož na tomto místě Montesquieu čerpá, se
dočteme, že ve Spartě se dívky věnovaly zápasení i jiným tělesným aktivitám a při
slavnostech tančily a zpívaly nahé. Bylo dokonce možné poskytnout svou manželku
jinému muži či požádat manžela o svolení k intimnímu styku s jeho ženou; děti byly
vychovávány společně.437 Z hlediska toho, jak Montesquieu chápe stud, se Lykurgova
nařízení protiví přirozenosti, Montesquieu přesto uvádí, že „přirozené city“ jsou zde
zachovány. V krajním případě, kdy je cílem posílení ctnosti a nikoli prostopášnost, si
mohou ženy podržet cudnost bez studu; nemají totiž žádné nečisté myšlenky, přestože
se mužům ukazují nahé. Lykurgos patří podle Montesquieua mezi nejlepší zákonodárce,
například společná výchova dětí byla podle něj jednou z hlavních příčin toho, že Sparťané
tak dlouho odolávali cizím vpádům. Jedná se však o krajní případ posílení občanské
ctnosti a z dnešního pohledu se život v antických obcích zcela zaměřený na ctnost zdá
svým způsobem nepřirozený a málo přitažlivý. O „nelidskosti“ antické ctnosti v Duchu
zákonů mluví ve svých knihách Manent či Pangle,438 Montesquieu podle nich chce svým
pojetím antické republiky ukázat, že ctnost je věcí minulosti.
Jiným případem je život v despotických státech, kde je praktikováno
mnohoženství. Je vůbec možné, aby si ženy v těchto státech zachovaly stud? A jakou roli
hraje při ustavení mnohoženství síla přírody, tedy podnebí? Montesquieu se věnuje
tomuto tématu v knize navazující na knihu o otroctví; úděl žen v despotických státech
totiž nazývá „domácím otroctvím“. Podobně jako při debatě o otroctví, i zde
Montesquieu nejprve vyjmenovává důvody, které do jisté míry tuto instituci v určitých
zemích ospravedlňují. Soustředí se přitom výhradně na důvody spjaté s horkým
podnebím, nikoli na úlohu náboženství či zvyků.439
V zemích s horkým podnebím jsou ženy dříve vyspělé a brzy stárnou, příčina je
zcela fyzického rázu. To naznačuje obrat týkající se zemí s mírným podnebím: „kde se
půvaby žen lépe uchovávají…“.440 Ženy zde v těchto zemích zároveň krásné i rozumné,
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zatímco v Asii jejich krása předchází době, kdy mají rozum.441 Je proto v souladu
s přírodními příčinami, pokud si muži vybírají více žen a nežijí v monogamním svazku:
„Příroda/přirozenost, která vnesla mezi muže rozdíly v síle a v rozumu, omezila jejich
moc právě pouze touto silou a tímto rozumem. Ženám poskytla půvaby a chtěla, aby
jejich vzestup byl omezen trváním těchto půvabů; avšak v teplých zemích se tyto půvaby
rozvíjejí vždy pouze v začátku, a nikdy v průběhu života žen.“442 Podnebí tak narušuje
přirozený vývoj vztahu mezi pohlavími a staví ženy do podřízeného postavení. Ještě
významnějším argumentem pro mnohoženství je nepoměr v počtu narozených dívek
a chlapců v různých zemích. Podle dobových představ v Evropě převažovali chlapci,
zatímco v Asii a Africe se rodilo víc dívek. Montesquieu tento statistický argument
přijímá,443 pokud v některých zemích připadá pět žen na jednoho muže, je svým
způsobem logické, že zde mnohoženství bude povoleno.
Při úvaze o předčasné dospělosti žen v jižanských zemích Montesquieu ohledně
podnebí píše: „Lidské důvody jsou vždy podřízeny této nejvyšší příčině (cette cause
suprême), která si činí, co chce, a využívá, čeho chce.“444 Toto velmi silné tvrzení je však
podobně jako v případě otroctví zmírněno závěrem kapitoly. Montesquieu poslední větu
kapitoly pod tlakem cenzury změnil, porovnání obou verzí nám pomůže pochopit jeho
argumentaci. V původním textu z roku 1748 se dočteme:
Nevěřím však, že by bylo mnoho zemí, v nichž by byl tento nepoměr [mezi počtem
narozených dívek a chlapců] tak veliký, že by vyžadoval přijetí zákona o více
manželkách či o více manželích. Pouze to znamená, že v některých zemích je větší
počet manželek, nebo i větší počet manželů, více v souladu s přírodou, nežli v jiných
zemích.445
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Ve vydání z roku 1757 je poslední věta poněkud pozměněná: „Pouze to znamená, že se
v některých zemích větší počet manželek, nebo i větší počet manželů, méně vzdaluje
přirozenosti než v jiných zemích.“446 Montesquieu zde plynule přechází mezi různými
výrazy pojmu nature, přičemž posun významu je do češtiny obtížně převoditelný.
Mnohoženství je podle autora Ducha zákonů vždy proti přirozenosti, jak dále uvidíme;
existují však přírodní příčiny (les raisons physiques), které v určitých zemích
mnohoženství podporují, podobně jako přispívají k otroctví. Pokud se v některé zemi
rodí výrazně více žen nežli mužů (případně naopak), je pochopitelné (dá se říci dokonce
„přirozené“), že tato země zavede mnohoženství. Tato praxe je tak v některých zemích
„více v souladu s přírodou“ (není však v žádném případě v souladu s přirozeností, tedy
nature chápanou jako normou), nežli v zemích, kde je poměr narozených dívek a chlapců
rovnocenný. Z jiného pohledu pak můžeme říci, že v zemích, kde je tento nepoměr
významný, se toto nařízení „méně vzdaluje přirozenosti než v jiných zemích“. Polygamie
se přirozenosti vzdaluje vždy, avšak přirozenost je do jisté míry tvárná a podnebí může
lidskou povahu změnit působením na vlákna lidského těla. Vezmeme‐li v úvahu přírodní
okolnosti, protiví se polygamie v tomto případě přirozenosti méně. Montesquieu zde
velmi rafinovaně využívá polysémie pojmu nature a je zřejmé, proč byla tato pasáž
cenzurována Sorbonnou. Montesquieu v dalších vydáních přijal druhou verzi, neboť
původní formulace mohla snadno vést k výkladu, že je polygamie v souladu
s „přirozeností“, nikoli s přírodními podmínkami. Montesquieuův závěr ohledně
polygamie je tak stejný jako v případě otroctví: určité váhání je na místě, přírodní příčiny
jsou v některých zemích velmi silné, zásady přirozenosti jsou však nejpevnější hodnotou,
byť někdy musejí být posíleny pozitivními zákony.
Velmi charakteristicky tak po kapitolách věnovaných vlivu podnebí přichází
kapitola nazvaná „O mnohoženství vůbec“, v níž Montesquieu rozhodně odmítá tuto
instituci, a to stejně jako v případě otroctví poukazem na její neužitečnost: „Uvažujeme‐li
o mnohoženství obecně, bez ohledu na okolnosti, které jej mohou učinit poněkud
snesitelnějším, vidíme, že není užitečné lidskému rodu, ani jednomu z obou pohlaví,
tomu, které zneužívá, či tomu, které je zneužíváno.“447 Mnohoženství není užitečné

446

„Cela veut dire seulement que la pluralité des femmes, ou même la pluralité des hommes, s'éloigne
moins de la nature dans de certains pays que dans d'autres.“ Montesquieu, EL XVI, 4, str. 511.
447
Montesquieu, EL XVI, 6, str. 512.
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ženě, neboť ji zbavuje její přirozené svobody a rovnoprávnosti. Přirozená nerovnost ženy
je totiž nerovností v otázce cudnosti a lásky, nikoli nerovností z hlediska práv člověka
jako lidské bytosti. Nevýhodné je i pro muže, který nemůže cítit silnou náklonnost ke
všem svým dětem.448 Vůbec nejhorší je pak mnohoženství právě pro potomky. Kromě
své neužitečnosti se mnohoženství protiví přirozenosti i tím, že podle Montesquieua
vede k homosexualitě. To ukazuje, že tato instituce ničí přirozené rodinné vazby, a tedy
i vztah mužů a žen.
Montesquieu

se

nakonec

věnuje problematice

studu

v zemích

praktikujících mnohoženství: větší počet manželek spolu se silou podnebí vedou k nutné
separaci žen. Podnebí přitom působí na obě strany: v určitých zemích nemůže být žena
ponechána o samotě s mužem, aniž by se nestala jeho obětí; jsou však i země, v níž se
musejí muži bránit ženám. Jak uvádí Montesquieu: „jsou taková podnebí, v nichž je
tělesná stránka (le physique) tak silná, že zde morálka téměř nic nezmůže.“449 Důraz
přitom musíme klást na slovo „téměř“. V situaci, kdy je žena vedena silou tělesných pudů
k rozkoši a zároveň je nucena sdílet jednoho muže s dalšími ženami, je nutné ženy držet
odděleně od mužů, aby byla uchována jejich cudnost; toto nařízení je výrazem mravů,
které mají potírat přírodní vlivy.
Když Montesquieu mluví o separaci žen v zemích praktikujících polygamii,
používá stejný slovník jako v závěru první kapitoly první knihy Ducha zákonů, kdy jde o to
navrátit člověka jeho přirozenosti. Jedná se o důležitý bod v pochopení lidské
přirozenosti, proto k němu udělejme krátkou odbočku.
Závěr první kapitoly první knihy věnuje Montesquieu výčtu různých řádů zákonů,
jimiž je lidské konání omezeno. Casabianca v této souvislosti píše: „antropologie první
kapitoly [I. knihy Ducha zákonů] se zdá být tedy zaměřena na praktickou otázku ‘jak
napravit [corriger] člověka’, tuto poddajnou bytost, jejíž poklesky jsme viděli […]
Můžeme se ptát, zda se tato otázka nenachází již v Předmluvě. Montesquieu vysvětluje,
proč se snaží osvítit zákonodárce, lid či vladaře: jde o to ukázat, že je zapotřebí sám sebe
opravovat a nebát se toho se napravovat.“450 Domníváme se, že pojem corriger
448

Montesquieu řeší i možnost, kdy má žena více manželů, v tomto případě si muž nemůže být jist, zda je
dítě jeho; tento argument podle Montesquieua posiluje názor, že ženám je vlastní stud a že tedy svazky
žen s více muži se protiví přirozenosti ještě více nežli mnohoženství.
449
Montesquieu, EL XVI, 8, str. 514.
450
D. de Casabianca, Le sens de l’esprit, str. 263.
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(opravovat, napravovat, korigovat) nevystihuje přesně záměr našeho autora a že svým
způsobem ztěžuje porozumění lidské přirozenosti v Duchu zákonů. Francouzské sloveso
corriger totiž neznačí pouze „přivádět zpět k pravidlu (to, co se od něj odchyluje)“, ale
též „činit lepším odstraněním chyb“.451 Montesquieu sám používá tento pojem
v Předmluvě (na kterou odkazuje Casabianca), když mluví o „starých zlořádech“ a jejich
nápravě. V tu chvíli však odkazuje spíše na instituce či zákony, nikoli na lidské jedince.
Instituce je zajisté zapotřebí učinit lepšími, můžeme však říci totéž o člověku?
V čem spočívá úkol zákonodárce, se dočteme v pasáži, kde Montesquieu mluví
o „poddajné bytosti“: cílem je, „aby se lidé mohli vyléčit ze svých předsudků“,452 přičemž
předsudek (le préjugé) je definován jako neznalost sebe sama. V předchozí kapitole jsme
uvedli, že neznalost (l’ignorance) je příčinou toho, že inteligentní bytosti překračují
zákony spravedlnosti předcházející pozitivním zákonům. Montesquieu chce tedy lidi
navrátit zpět (ramener) k jejich přirozenosti bytostí nadaných rozumem, které se
podřizují pravidlům přirozené spravedlnosti. Úkol zákonodárce tudíž není občany
„napravovat“, avšak „poučit“, neboť člověk je tvárnou bytostí, která je schopna
zapomenout dokonce na svou vlastní přirozenost. V závěru první kapitoly, kde
Montesquieu píše o roli různých řádů zákonů (náboženských, mravních či politických),
jsou použity následující výrazy: „Dieu a rappelé l’homme à lui“ („Bůh povolal člověka
zpět

k sobě

samému“);

„les

philosophes

l’ont

averti“ („filosofové

jej

varovali/upozornili“); „les législateurs l’ont rendu à ses devoirs“ („zákonodárci jej přivedli
zpět k jeho povinnostem“). Všechna tato slovesa v sobě obsahují pohyb zpět, návrat
k sobě samému či k tomu, co bylo ztraceno. Nejde tedy ani tak o to člověka napravit, tj.
učinit jej lepším, jako spíše mu připomenout jeho přirozenost.
Po této vsuvce již vidíme, že stejným způsobem Montesquieu postupuje
i v šestnácté knize, když uvažuje o polygamii. Mnohoženství má za následek zvrácení rolí
uvnitř rodiny i sklon k rozkoším, které se protiví přirozenosti. Je tedy zapotřebí navrátit
ženy zpět k jejich úloze v rámci rodiny: „V případě mnohoženství, čím více přestává být
rodina jednotná, tím více musejí zákony přivádět uvolněné části zpět ke středu (réunir à
un centre); a čím rozdílnější jsou zájmy, tím je lepší, aby je zákony dováděly zpět
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452

J. Rey‐Debove, A. Rey (vyd.), Le Nouveau Petit Robert, heslo „corriger“, str. 557.
Montesquieu, EL, Předmluva, str. 230.
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(ramènent) k jednomu zájmu.“453 Je tudíž nutné ženy zavírat a oddělovat od mužů, aby
byla zachována jejich cudnost, zdrženlivost a úcta k manželovi. Silou mravů je tedy
možné vzdorovat prostopášnosti a chránit nevinnost žen. Jaký je však důsledek těchto
nařízení? Mravy v orientu jsou „čisté“, neboť ženy se tu s muži vůbec nestýkají (s
výjimkou svého manžela), tím však mizí z lidských vztahů důležitý rys vzájemné
dvornosti, a především svobody, kterou s sebou ženy přinášejí. Despocie vyžaduje
podřízenost, klid a nehybnost, je pro ni tedy velmi výhodné oddělit ženy od mužů
a učinit z nich domácí otrokyně. Nelze však říci, že by to bylo v souladu s přirozeností
obou pohlaví, jež vyžaduje nejen ochranu ženské cudnosti, ale též život ve vzájemné
společnosti. Příklad despotických států tak ukazuje, že koncept studu není naplněn
pouze zachováním cudnosti žen, pokud při něm zároveň dochází k izolaci obou pohlaví.
Zatímco

v antických

obcích

byla

přirozenost

potlačována

ve jménu

ctnosti,

v despotických státech jsou příčinou požitky a rozmary jediného člověka (ať již
panovníka, či pána serailu).454
Stejně jako otroctví je tudíž nutné odmítnout i mnohoženství, navzdory důvodům
vyplývajícím z podnebí. Tyto důvody přitom mohou být velmi silné: „Příroda má v tomto
případě takovou sílu a stud je tak slabý, že to je nepochopitelné.“455 Podle Montesquieua
v Patanii ženy samy ztrácejí svůj stud a nabízejí se bezostyšně mužům. Tehdy je úlohou
pozitivních zákonů chránit cudnost žen, která je jedním z přirozených zákonů: „Pokud
tedy síla tělesnosti (la puissance physique) plynoucí z určitého podnebí znásilňuje
přirozený zákon obou pohlaví (la loi naturelle des deux sexes) i zákon inteligentních
bytostí, je na zákonodárci, aby zavedl občanské zákony, které přemohou povahu
podnebí a znovu ustaví (rétablissent) zákony původní.“456
Jak jsme viděli v případě otroctví i při diskusi o mnohoženství, lidská přirozenost
je slabá a poddajná, takže její zásady musejí být podpořeny pozitivními ustanoveními.
Principy přirozenosti přesto zůstávají hlavními a neměnnými pravidly lidského soužití.
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Montesquieu, EL XVI, 10, str. 515.
Jiným „nepřirozeným“ důsledkem pak je proměna rolí v domácnosti: v zemích, kde je povoleno
mnohoženství, nemůže žena řídit domácnost, což je její přirozená role. Tuto úlohu vykonávají eunuši,
zatímco s ženami je jednáno jako s dětmi. Viz Montesquieu, EL XVI, 14, str. 518.
455
„C'est là que la nature a une force, et la pudeur une faiblesse qu'on ne peut comprendre.“
Montesquieu, EL XVI, 10, str. 516.
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Montesquieu, EL XVI, 12, str. 518.
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Cílem pozitivním zákonů je pouze návrat k jejím zásadám s ohledem na konkrétní
podmínky určité země, nikoli snaha o jejich nápravu.
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VI. Nature: příroda i přirozenost (Hobbes a Montesquieu)
V závěrečné kapitole práce budeme zkoumat vztah mezi nature chápanou jako příroda
a nature ve smyslu lidské přirozenosti nikoli z hlediska jejich možného konfliktu, ale
naopak jednoty. Na pomoc si vezmeme politickou teorii Thomase Hobbese.457 V druhé
polovině 17. století i po celé století následující vystupuje tento anglický filosof jako
nepřehlédnutelný protivník, k němuž se určitým způsobem vztahuje každý myslitel
zabývající se politickou teorií. Montesquieu se vůči Hobbesovi vymezuje již ve svých
raných politických spisech (Pojednání o povinnostech), a i knihu o Duchu zákonů můžeme
číst (mimo jiné) jako vyvrácení Hobbesova pojetí politické vědy. Přímo o Hobbesovi
Montesquieu mluví v Obraně Ducha zákonů, kde jeho nauku nazývá „strašlivým
systémem“.458 Rozpory mezi oběma mysliteli jsou vskutku hluboké: Montesquieu
kritizuje Hobbesovo voluntaristické pojetí zákona, nesouhlasí ani s jeho odmítnutím
zvrácených forem zřízení, podle něhož spočívá rozdíl mezi královstvím a tyranií pouze
ve jménu.459 Člověk v Hobbesově státě je podle Montesquieua pouhou „bytostí
poslouchající bytost, která chce.“460 Obrazem Hobbesova Leviathana se v Duchu zákonů
stává despocie, tedy zřízení, které přesně vzato ani nemůžeme nazvat politickým.461
Hobbesovo jméno se objevuje přímo v rukopisu Ducha zákonů hned v první knize, když
Montesquieu odmítá názor o smluvním charakteru spravedlnosti: „Říci spolu
s Hobbesem, že neexistuje nic spravedlivého ani nespravedlivého, než co přikazují či
457

Politickými spisy T. Hobbese, (1588‐1679), jsou roku 1640 vydané Elements of Law (Základy práva), spis
De Cive (O občanu, 1642) a Leviathan (1651). V Katalogu knihovny v La Brède nalezneme souhrnné
latinské vydání Hobbesových děl z roku 1668 (Katalog, číslo 1473) a dva francouzské překlady pojednání
O občanu (Katalog, číslo 2393 a 2394). Nevíme, zda Montesquieu četl Leviathana v anglickém překladu.
Jméno Hobbese se objevuje v Myšlenkách (myšlenky 224, 288 a především obsáhlá myšlenka 1266, která
je fragmentem ze zmiňovaného Pojednání o povinnostech) i ve Spicilegiu (článek 505).
458
Montesquieu, DEL, str. 1123.
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Viz T. Hobbes, Leviathan, XIX, str. 130. V českých citacích používáme překlad K. Berky, který doposud
existuje pouze v rukopisu. Čísla stránek proto odkazují na anglické vydání: T. Hobbes, Leviathan,
Cambridge University Press, Cambridge 2004.
460
„L’homme est une créature qui obéit à la créature qui veut.“ Montesquieu, EL III, 10, str. 260.
Larrèreová tuto pasáž vykládá jako zřetelnou narážku na Hobbesovo pojetí suveréna a politického
společenství. Viz C. Larrère, „Montesquieu et le stoïcisme“, str. 73.
461
Montesquieu totiž v XI. knize Ducha zákonů definuje stát (tj. politické společenství), jako společnost,
v níž jsou zákony. Jak ukazuje Larrèreová, Montesquieu tak odmítá Hobbesovo ztotožnění moci politické,
otcovské a despotické a definuje specifičnost politické moci. Despocie podle tohoto vymezení není vůbec
politickým zřízením. Montesquieu, EL XI, 3, str. 395; C. Larrère, heslo „Montesquieu“, in: P. Raynaud, S.
Rials (vyd.), Dictionnaire de philosophie politique, str. 470.
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zakazují pozitivní zákony, znamená tvrdit, že dříve než jsme nakreslili kruh, nebyly
všechny jeho poloměry stejné.“462
Navzdory zřejmým rozporům však nalezneme u obou myslitelů i styčné body:
stejně jako Montesquieu i Hobbes je příznivcem nové mechanistické filosofie a kritikem
aristotelského pojetí vědy. Na rozdíl od Montesquieua se však domnívá, že je možné
založit politickou teorii na pevných vědeckých základech. V našem zkoumání se
zaměříme pouze na tuto část Hobbesovy politické filosofie spolu s otázkou, jak Hobbes
chápe pojem nature.463 Srovnání pozic obou autorů nám umožní pochopit jedinečnost
Montesquieuova pojetí nature i důvody, které jej vedou k odmítnutí možnosti ustavit
politickou nauku jako vědu.

VI. 1. Politická nauka jako věda u Hobbese
Základem politické vědy je podle Hobbese mechanika. Hobbesův příklon k mechanistické
filosofii, kterou anglický filosof aplikuje na odlišné oblasti lidského poznání, je zřetelný již
z úvodních vět Leviathana: „Neboť co jiného je srdce, než pružina, nervy, než mnoho
drátků, klouby, než mnoho koleček, která uvádějí v pohyb celé tělo, tak, jak to zamýšlel
Tvůrce?“464 Tento příměr mezi fungováním umělého stroje a lidského těla připomíná texty
iatromechanistických lékařů, jimiž jsme se zabývali v první části naší práce. Leviathan však
není lékařským pojednáním: Hobbes tímto příměrem uvádí své přesvědčení, že principy
mechanistické filosofie umožňují pochopit nejen fungování lidského těla, ale též tělesa
politického.
V úvodu spisu De Corpore Hobbes vyzdvihuje filosofy, kteří byli schopni uplatnit
principy nové mechanistické filosofie v různých odvětvích lidského zkoumání, například
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Sousloví „s Hobbesem“, je v rukopisu přeškrtané a v konečné verzi textu se již neobjevuje.
Pravděpodobným důvodem je to, že narážka na Hobbese byla v dobovém kontextu zcela zřejmá
a nepotřebovala bližšího upřesnění; podle Terrela navíc nešlo o nijak originální tvrzení. Podobná formulace
se objevuje již v myšlence 1266, které se budeme podrobněji věnovat dále v textu. Viz J. Terrel, heslo „T.
Hobbes“,
in:
Dictionnaire
électronique
Montesquieu
(http://dictionnaire‐montesquieu.ens‐
lsh.fr/index.php?id=428).
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O vztahu politické teorie T. Hobbese a Montesquieua existuje několik prací (S. Goyard‐Fabre,
Montesquieu adversaire de Hobbes, Archives des Lettres modernes, Paris 1981; B. Le Roux, Hobbes et
Montesquieu, Analyses et réflexions sur Montesquieu De l’Esprit des lois, Ellipses, Paris 1987) žádný
z autorů se však nesoustředí přímo na porovnání vztahu vědy a politické nauky u obou myslitelů, což je
předmětem této kapitoly.
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Koperníka v astronomii, Galilea ve fyzice či Harveye ve fyziologii.465 Sám si nárokuje
prvenství v oblasti politické vědy, kterou řadí mezi vědy o umělých tělesech (artificial
bodies). V uvedeném výčtu vědců, již podle něj přispěli k rozvoji přírodní filosofie, chybí
jméno Descarta. Podle Polina je důvodem odlišné pojetí racionalismu i Hobbesovo
odmítnutí metafyziky.466 Hobbes totiž vylučuje z vědy cokoli podléhající víře či
zkušenosti, stejně jako věci netělesné či nezapříčiněné, neboť žádná z nich nemůže
podléhat důkazu. Z tohoto důvodu odmítá přiznat postavení vědy nejen metafyzice, ale
též historii. V deváté kapitole Leviathana Hobbes přichází s rozlišením mezi faktuálním
věděním a věděním důsledků z jednoho tvrzení pro jiné tvrzení.467 Zatímco faktuálním
věděním je vnímání a vzpomínání a jeho záznamem přírodní či občanské dějiny, vědění
důsledků nazývá Hobbes vědou (science). Její definice je následující: „je to podmíněné
vědění, jako když víme toto: Je‐li ukazovaný obrazec kruh, pak každá přímka procházející
středem dělí jej ve dvě stejné části. A toto vědění se vyžaduje od filosofa, to znamená od
někoho, kdo prý logicky myslí.“468 Kromě první vědy, která odvozuje platné propozice
z universálních definic, je každá další věda vědou o pohybu. Zatímco geometrie je vědou
o jednoduchých účincích pohybu, mechanika zkoumá účinky pohybu na tělesa. Etiku
v tomto výčtu Hobbes chápe jako „vědění důsledků z lidských vášní“, politika je pak
„vědění důsledků z nahodilých vlastností politických těles“. Nauka o státu podle Hobbese
může být vědou, tedy sérií důkazů proto, že stát je lidským výtvorem, takže člověk může
uchopit posloupnost jednotlivých příčin a důsledků: „Občanská filosofie podléhá důkazu
(demonstrable), neboť tvůrci státu (commonwealth) jsme my sami. Co se však týče
přírodních těles, jejich stavbu neznáme, avšak hledáme ji podle účinků, takže zde není
místo pro prokázání toho, jaké jsou příčiny, které hledáme, ale pouze pro prokázání
toho, jaké by tyto příčiny mohly být.“469
Na druhou stranu vyloučení historie z pole věd jí neubírá nic na užitečnosti. Podle
Sorella Hobbes vidí význam historie v lepším pochopení politické vědy díky záznamům
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minulých činů.470 Politická věda se jakožto věda nemůže zakládat na pouhé znalosti
lidských dějin, tato znalost však může zpětně umožnit lepší pochopení jejích zásad. Hobbes
tedy konstruuje politickou nauku jako vědu o státu (commonwealth), který lidé zakládají
pro svou bezpečnost. Politická věda přitom podle Hobbese musí vycházet ze správného
poznání člověka skrze zásady mechaniky; tomuto zkoumání je věnována úvodní kniha
Leviathana, nazvaná prostě O člověku. Pojednání O občanu je pak nutno chápat jako
završení trilogie, kterou dále tvoří spisy De corpore (O tělese) a De homine (O člověku).
Také Montesquieu je stoupencem mechanistické filosofie, na rozdíl od anglického
filosofa však necítí potřebu zahajovat své politické pojednání popisem mechaniky lidského
těla. Až ve čtrnácté knize Ducha zákonů se poněkud nečekaně dozvídáme, že také
Montesquieu považuje lidské tělo za stroj, jehož změny v rámci vnějšího prostředí nám
umožní pochopit zkoumání ovčího jazyka, tedy zvířecí tkáně. I podle Montesquieua tedy
vstupuje nová mechanistická filosofie do politické teorie, ovšem jakoby mimochodem,
když Montesquieu přechází k podrobnějšímu zkoumání zákonů v jednotlivých zřízeních.
Mechanika rozhodně není v Duchu zákonů základem, z něhož by měla vyrůstat politická
nauka. Montesquieu totiž odmítá, že by bylo možno vystavět vědu o společnosti
na fyzikálních zákonech a vyžadovat od ní tolik přesnosti jako od věd matematických.
Abychom se dobrali podstaty rozdílu mezi oběma mysliteli, zaměříme se na jejich odlišné
pojetí člověka.

VI. 2. Přirozenost člověka podle Hobbese a Montesquieua
Možnost vysvětlení politické vědy na základě mechaniky je u Hobbese založena na jeho
pojetí etiky a morální filosofie jako nauky o vášních. Vášně přitom nejsou ničím jiným nežli
pohyby uvnitř těla. Hobbes rozlišuje dva druhy pohybů, pohyb vitální, kam patří krevní
oběh, dýchání či zažívání, a pohyb animální neboli volní, který je příčinou všech vášní.471
Vitální pohyb zajišťuje přežití živého organismu, neboť pokud člověk přestane dýchat,
následuje nutně smrt, avšak ani animální pohyb nemůže nikdy během života ustat. Pohyb
tužeb je totiž podle Hobbese neukojitelný a je stejně tak projevem života jako tlukot srdce;
štěstí nespočívá v naplnění určité touhy, ale v neustálém pohybu tužeb od jednoho
470
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předmětu ke druhému.472 Všechny vášně jsou podle Hobbese výrazem dvou základních
pohybů, pohybu „směrem k“, který je apetitem či slastí, a pohybu „od“, který je utrpením
či averzí. Hobbes v úvodu kapitoly o vášních nejprve vysvětluje vznik vášní pomocí zásad
mechaniky, poté přistupuje k definicím jednotlivých vášní. V článku o Hobbesově
psychologii Bernard Gert ukazuje, že Hobbes sice vychází z mechanistického konceptu
averze a apetitu, pochopení konkrétních vášní však podle něj tento materialistický základ
zcela opomíjí. Hobbes se při výčtu jednotlivých vášní podle Gerta opírá o zkušenost,
a dokonce o aristotelské pojetí vášní, nikoli o vědecký základ, kterým celou kapitolu uvedl.
Pochopení lidského chování tak podle něj nespočívá v aplikaci mechanistické filosofie, ale
v introspekci a zkušenosti.473 Hobbes opravdu v Předmluvě Leviathana mluví o důležitosti
sebepozorování, když proti sobě klade poznání vyčtené z knih a poznání získané
pozorováním lidí, především sebe sama, neboť vášně všech lidí jsou stejné.474 Je zřejmé, že
vášně vyjmenované v šesté kapitole Leviathana nejsou vysvětleny důsledně na základě
mechanistické filosofie a že využívají starší tradice. Spolu s Polinem se však domníváme, že
pouze pokud přijmeme vážně Hobbesovo tvrzení o rozšíření principů mechaniky na lidské
vášně a jednání, můžeme pochopit, co znamená vymezení svobody jako nepřítomnosti
vnější překážky pohybu, a tedy její ztotožnění s nutností,475 stejně jako nezbytnost
donucovací moci ve státě a silovou povahu přesunu moci při uzavření společenské
smlouvy.476
Pro vyjádření pohybu vášní používá Hobbes výraz endavour (úsilí), pohyb směrem
„k něčemu“ je vášní neboli láskou, zatímco pohyb „od“ je averzí či nenávistí. Střídavý
pohyb vášní a tužeb je nazván uvažováním (deliberation). Celkovou vůli živé bytosti
vyjadřuje v duchu mechaniky nejsilnější pohyb či výsledný pohyb složený z jednotlivých
vášní. Ani jedna z těchto schopností není vlastní pouze člověku; Hobbes zřetelně uvádí, že
i zvířata mohou „uvažovat“, stejně tak mají svou vůli.477 Lidský jedinec je na této úrovni
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zcela animální bytostí, neboť i zvířata mají vnímání (sense), představivost (imagination),
stejně jako tužby a vášně. Bezprostřední prožívání zkušenosti je shodné u lidí i u zvířat,
zcela specifickou lidskou schopností je podle Hobbese rozum. Víme, že i podle
Montesquieua lidé sdílejí základní instinkty se zvířaty, zatímco rozum je vlastní lidem.
Zaměříme se proto nyní na odlišné pochopení této výlučně lidské vlastnosti u obou
myslitelů.
Podle Hobbese je rozum schopností kalkulovat jednotlivé pohyby, tedy provádět
operace sčítání a odčítání; v tomto duchu se v Leviathanu dočteme:
Když někdo myslí, tak nedělá nic jiného než že si představuje celkový součet sčítáním
částí nebo zbytek odčítáním jednoho součtu od jiného, což je (děje‐li se to slovy)
chápáním důsledků z jmen všech částí pro jména celku nebo z jména celku a jedné části
pro jméno druhé. A třebaže lidé uvádějí v některých věcech (jako v číslech) kromě sčítání
a odčítání ještě jiné operace, jako násobení a dělení, jsou to přece jenom tytéž operace,
neboť násobení je jenom sčítáním stejných věcí a dělení jenom odčítáním jedné věci tak
často, jak můžeme. Tyto operace nejsou vlastní jenom číslům, nýbrž všem druhům věcí,
které lze shrnout dohromady nebo vyjmout jedna z druhé.478

Rozum je tedy čistě matematickou schopností základních operací, a to nikoli pouze v rámci
čísel, ale též slov. Člověk je schopen svým rozumem myslet budoucnost, tj. kalkulovat
budoucí obavy i touhy. Rozum je tak nástrojem promýšlení a propočtu cílů vzhledem
k jednoduchým

pohybům

tužeb;

Polin

mluví

v této

souvislosti

o „racionálním

teleologickém kalkulu“.479 Hobbes schopnost rozumu chápe v úzkém sepětí s lidskou
schopností řeči, která umožňuje uspořádat naši myšlenkovou úvahu v řetězení slov. Z toho
je zřejmé, že lidé nejsou schopni používat rozum od narození, podle Hobbese musejí tuto
schopnost rozvíjet svou pílí. Děti nejsou racionální bytosti, jsou však bytosti rozumové,
mají tedy možnost vlastním přičiněním postupně získávat schopnost racionálního kalkulu.
Ve svém článku o závazku u Hobbese Polin ukazuje, že volba vstupu do
společenského stavu není způsobena pouze nahromaděním příčin, tedy pohybů, v jednom
směru, který by byl vyjádřen výslednou vůlí (Polin mluví o faktické přirozené nutnosti), ale
racionálním kalkulem (rozumová přirozená nutnost). Schopnost rozumu tak umožňuje
478
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skutečnou volbu mezi setrváním v přirozeném stavu a vstupem do společnosti: „Existence
dvou způsobů života a možnost volby mezi nimi vychází ze skutečnosti, že člověk díky své
schopnosti mluvit a uvažovat přestává žít bezprostředně na úrovni zvířecího prožívání
skutečnosti.“480 Ustavení suveréna smlouvu je pak silovým přenosem, kdy se člověk
vzdává práva odporovat druhému, tj. klást mu překážky v pohybu. Poslušnost suverénovi
je založena na jeho moci a na strachu poddaných, která je vášní působící určitým směrem.
To je zřetelně vidět na příkladu odepření moci suverénovi, ke kterému dochází podle
Polina tehdy, kdy v člověku převládne určitá vášeň působící svým pohybem proti strachu
z moci suveréna.481 Přestože tedy Hobbes vysvětluje mechanicky pouze obecný rámec
slasti a utrpení, nikoli jednotlivé vášně, při jejichž popisu využívá starší tradice, při
uvažování o povaze politického společenství důsledně uplatňuje principy mechanistické
filosofie.
Víme, že i Montesquieu považuje rozum za jedinečnou lidskou vlastnost, přičemž
také u něj se rozum vyvíjí u lidí postupně. Lidé v přirozeném stavu teprve musejí získat
potřebné znalosti, stejně tak ani děti nejsou schopny jednat rozumně. Zde však podobnost
mezi oběma mysliteli končí. Podle Montesquieua je rozum stejně tak jako vášně v řádu
lidské přirozenosti a jeho užití je jejím naplněním. U Hobbese tomu tak však není: rozum
umožňuje člověku opustit přirozený stav, spolu s řečí je nástrojem, kterým se člověk
vyděluje z živočišné říše a v širším slova smyslu z přírody jako takové. Člověk opouští
přírodu ve prospěch existence v politickém společenství; toto společenství je přitom
umělým tělesem, které stvořil člověk (byť po vzoru těles přírodních). Mezi stavem
přirozeným a stavem občanským je u Hobbese propast, označující zároveň vzdálenost
mezi přírodou a umělým výtvorem. V Základech filosofie státu a společnosti Hobbes uvádí,
že vzájemný vztah lidí v obou stavech se liší jako život zvířecí a život bohů.482 V přirozeném
stavu lidé žijí bídnou existencí na úrovni zvířat, díky rozumu jsou však schopni opustit
přirozený stav a smlouvou ustavit umělé společenství. Též Aristotelés uvádí, že ten, kdo
žije z vlastní vůle mimo obec, je buď lepší či horší než člověk, životem v obci však člověk
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nevystupuje z přírody, ale naopak svou přirozenost naplňuje.483 Jak uvidíme, Hobbesovo
pojetí státu jako umělého živočicha má zásadní důsledek též pro Hobbesovo pojetí
spravedlnosti, které Montesquieu ostře odmítá.
Druhý rozdíl mezi oběma mysliteli tkví v samotném vymezení rozumu.
Montesquieu totiž chápe rozum jako praktickou schopnost nahlédnutí situace ve stylu
aristotelské fronésis. Rozum není pouhou početní dovedností, pokud by jí byl, jeho
užitečnost by se omezovala na matematické vědy a byla by v oblasti politické zcela
nepoužitelnou. Rozum zajisté spočívá v možnosti uchopit posloupnost příčin a následků,
je však zároveň praktickým principem jednání, neboť umožňuje nahlédnout skutečnost
se všemi jejími aspekty, ať již v rovině časové jako při pochopení dějin, tak též v rovině
synchronní, v rámci rozdílných podmínek, v nichž lidé žijí. Schopnost rozumu přitom
nekončí u popisu okolního světa, rozum zároveň slouží k posuzování skutečnosti podle
zásad přirozené spravedlnosti. Jak dobře ukazuje Goldzink, Montesquieu svým důrazem
na praktický dosah rozumu do jisté míry opomíjí jeho úlohu v metafyzice a logice
ve prospěch politiky a morálky.484
Stejně jako Hobbes, i Montesquieu se domnívá, že změny v povaze lidí jsou
způsobeny mechanickým působením vnějšího prostředí (vzpomeňme si na teorii o šesti
ne‐přirozených věcech), nelze však podle něj mechanicky odvozovat všechny lidské
vášně a touhy. Již v Eseji o příčinách Montesquieu odlišoval příčiny tělesné a morální,
které působí na povahu lidí. Mechanické principy je nutné beze zbytku použít v prvním
případě, nikoli však ve druhém. Montesquieuův materialismus se nevztahuje na člověka
jako takového; Montesquieu podrobně popisuje, jak mění lidskou povahu podnebí či
strava, nikde však nenaznačuje, že by stejným způsobem působily na člověka i příčiny
morální, tedy zvyky, mravy či náboženství. Lidské tělo je u Montesquieua strojem,
člověka však netvoří pouze tělo; můžeme na tomto místě připomenout citaci z Myšlenek:
Když lékaři a moralisté pojednávají o vášních, nikdy nemluví stejným jazykem:

moralisté příliš zdůrazňují úlohu duše, lékaři pak úlohu těla. Jedni považují člověka více
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za ducha; druzí spíše za stroj vyrobený řemeslníkem. Člověk je však složen ze dvou
substancí, z nichž každá, jako příliv a odliv, vykonává a snáší nadvládu.485

V jedné z Myšlenek Montesquieu výslovně odmítá materialismus duše, názor, který
připisuje Spinozovi, jeho odpor je však spíše „odmítnutím“ nežli „vyvrácením“
spinozismu.486 Jiné citace z Myšlenek navíc prozrazují určitý příklon k materialistickým
tezím, Montesquieu tedy není zcela prost „materialistického pokušení“.487 Držíme se
v tomto ohledu interpretace Spectorové, podle níž pro Montesquieua není ani tak
důležitá otázka povahy duše, ale pochopení duše jako místa aktivity a setkávání
jednotlivých pocitů a myšlenek. Duše je u Montesquieua oním „pavoukem“, středem,
v němž se sbíhají jednotlivá nervová zakončení. Na tomto místě znovu připomeneme
tvrzení z Eseje o příčinách, totiž že „hlavní schopností duše je porovnávání“.488
Vysvětlení působení morálních příčin ovlivňujících povahu lidí proto není
u Montesquieua pochopeno v duchu materialistické filosofie, jak o tom svědčí nejen celá
druhá část Eseje o příčinách, ale též devatenáctá kniha Ducha zákonů. Montesquieu je
mnohem uměřenějším stoupencem mechanistické filosofie nežli Hobbes, rozhodně jej
nemůžeme považovat za materialistického filosofa. Lidé nejsou ovlivňováni pouze
příčinami tělesné povahy, ale celou řadou okolností, které Montesquieu zmiňuje v již
citovaném výčtu v první knize, týkající se pojmu „duch zákonů“. Pochopení mechaniky
lidského těla je tedy důležité v rámci určité části politické teorie, není však jejím
základem.
Rozum v Duchu zákonů zároveň nelze ztotožnit s Hobbesovou prudentia. Hobbes
odlišuje na jedné straně moudrost (sapientia), což je podle něj vynikající schopnost
používat rozum, a na straně druhé prozíravost (prudentia).489 U Cicerona je přitom
pojem prudentia překladem aristotelské fronésis, takže se nabízí srovnání s rozumem,
jak jej chápe Montesquieu, tj. s onou „praktickou rozumností“. U Hobbese je prozíravost
založena pouze na zkušenosti, opírá se tedy o znalost minulých událostí, které nám

485

Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 2035, str. 626.
Viz Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 712, str. 337. Tuto myšlenku rozebírá podrobně
Spectorová: C. Spector, heslo „Âme“, in: Dictionnaire électronique Montesquieu (http://dictionnaire‐
montesquieu.ens‐lsh.fr/index.php?id=225).
487
Více viz kapitola I., kde je blíže rozebrán vztah Montesquieua k metafyzice.
488
„La faculté principale de l’âme est de comparer.“ Montesquieu, EC, str. 249.
489
T. Hobbes, Leviathan, V, str. 36.
486

161

umožňují lépe pochopit přítomnost. Zářným příkladem prozíravosti je podle Hobbese
historik Thúkýdidés. Pokud však prudentia vychází pouze ze zkušenosti, nejedná se
o rozumovou schopnost, neboť i zvířata jsou schopna se poučit z minulých činů. Rozdíl
mezi zvířaty a lidmi spočívá pouze v tom, že zvířata nejsou schopna kalkulovat jednotlivé
pohyby a obrátit tak mechaniku vášní ve svůj prospěch.
Odlišné chápání rozumu osvětluje zásadní rozdíly v pochopení postavení a dosahu
politické vědy u obou myslitelů. Podle Hobbese nám prozíravost může zpětně napomoci
porozumět určitým aspektům politické vědy, vzhledem k tomu, že není naukou
o následcích vyplývajících z příčin a že tudíž nepodléhá důkazům, však nemůže stát
v základu politické vědy. Toto místo je vyhrazeno rozumu.
Právě toto pojetí politické vědy Montesquieu kritizuje; jeho výtky nám přitom
v mnohém připomenou aristotelské pojetí politické vědy. V první části práce jsme zmínili
Montesquieuovu nedůvěru k matematice, která nevychází pouze z autorových předsudků
a neznalosti této vědy, ale i ze skutečného nedostatku, který Montesquieu v matematice
(či geometrii) nalézá. Matematika je zajisté přínosná jakožto exaktní věda vycházejí
z axiomů, matematické postupy však nelze uplatnit v oblasti týkající se lidského konání. Již
Aristotelés uvádí, že od politické vědy nemůžeme vyžadovat stejný stupeň přesnosti jako
od vědy matematické, neboť předmětem politické vědy jsou lidské záležitosti.490
Montesquieu s tímto názorem souhlasí: matematika podle něj „nezná více či méně“,
přičemž hlavní ctností zákonodárce je právě ohled na konkrétní situaci a na přiměřenost
použitých prostředků. Podle Montesquieua ovlivňuje politické zřízení určitého státu
a povahu jeho zákonů příliš mnoho okolností a je omylem snažit se všechny tyto faktory
svázat do matematických formulací. Schopnost rozumu spočívá podle Montesquieua
právě v pochopení této rozmanitosti a toho, že ji nelze zredukovat na počitatelné položky.
Hobbes podle Montesquieua žádá od politické vědy více přesnosti, než může tato
věda snést, a chybně se domnívá, že ji lze postavit na stejně pevné základy jako geometrii.
V duchu interpretace Bernarda Manina můžeme říci, že politická otázka podle
Montesquieua nenabízí pouze jedno řešení: stejně tak, jako existuje více cest šťastného
života, tak také existuje více vhodných zřízení. Je vždy nutné přihlédnout ke konkrétní
situaci, neboť člověk je nestálým tvorem podléhajícím mnoha vlivům. Hobbesova
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představa existence jednoho správného řešení bídného života v přirozeném stavu pomocí
ustavení suverénní moci vede podle autora Ducha zákonů v důsledku ke zřízení, ve kterém
se jedinec stává otrokem suveréna a kde nemůže pociťovat bezpečí, kvůli němuž se
rozhodl do státu vstoupit.
Rozdílné pochopení politické vědy je též zřetelné v pojetí společenské smlouvy.
Podle Hobbese vyděluje člověka z ostatní přírody schopnost rozumového kalkulu
a možnost myslet budoucnost, toto vystoupení je stvrzeno smlouvou, jíž člověk ustavuje
stát. Je příznačné, že toto řešení je autorovi Ducha zákonů zcela cizí: člověk získává
schopnost používat rozum postupně, přechod k rozumové existenci neoznačuje žádný
předěl, tudíž ani potřebu smlouvy. Vstupem do společnosti člověk neopouští přírodu, stát
je stejně tak v řádu přirozenosti/přírody jako prvotní postavení člověka. Právě odlišný
názor na vztah mezi etikou a politikou nám umožní postoupit dále v pochopení vztahu
mezi přírodou a přirozeností u obou myslitelů.

VI. 3. Vztah etiky a politiky u Hobbese a Montesquieua
V Úvodu Leviathana se dočteme:
PŘÍRODA (umění, jímž Bůh vytvořil a řídí svět) je uměním člověka napodobována, jak
v mnoha jiných věcech, tak také v tom, že může vytvořit umělého živočicha. […] Neboť
uměle byl vytvořen onen velký LEVIATHAN, jak nazývám SPOLEČENSTVÍ neboli STÁT (v
latině CIVITAS), který není ničím jiným než umělým člověkem, i když je větší postavy
a síly než přirozený člověk, k jehož ochraně a obraně byl zamýšlen.491

Vytvoření státu, politického společenství, je podle Hobbese aktem, při němž člověk
napodobuje Boží tvořitelskou moc. V souladu s tím dělí anglický filosof vědu (filosofii),
tj. poznání důsledků, na filosofii přírodní a politiku neboli občanskou filosofii. Tato věda
zahrnuje pouze dva oddíly, totiž vědění důsledků vzhledem k právům a povinnostem
suveréna a vědění důsledků vzhledem k povinnostem a právům poddaných. Přesvědčení
o umělé povaze politického společenství s sebou nese zásadní důsledek ohledně
Hobbesova pochopení přírody.
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V rámci dělení věd v deváté kapitole Leviathana Hobbes zařazuje etiku do oblasti
přírodní filosofie, neboť se zabývá důsledky z hlediska vlastností stálých, pozemských
těles, a to živočichů, přesněji řečeno člověka s ohledem na jeho vášně. Vzhledem
k tomu, že vášně Hobbes chápe výlučně jako pohyby uvnitř těla, nemá pro ně žádný
význam označení dobrého či špatného v absolutním ohledu. Každý člověk zajisté může
označit za dobré či špatné to, co přispívá k jeho záchraně či co je mu příjemné. Tato slova
však označují pouze to, zda je člověk k těmto věcem veden touhou, či zda je jimi
odpuzován, nemají žádný zdroj v povaze věcí samotných. Pokud lidé žijí v přirozeném
stavu, je zdrojem dobrého a zlého vždy osoba, jíž se daná věc týká; ve státě pak je
původcem tohoto odlišení suverén.492 Zařazení etiky jako nauky o vášních do oblasti
působení přírody tudíž znamená, že etika postrádá jakoukoli normativitu.
V přirozeném stavu neexistuje podle Hobbese ani pojem spravedlivého či
nespravedlivého, neboť spravedlnost se týká pouze lidí ve společnosti, nikoli člověka
samotářského. Nespravedlnost v občanském stavu Hobbes definuje jako nesplnění
smlouvy, přičemž „vše, co není nespravedlivé, je spravedlivé.“493 V souladu s tím je věda
o spravedlivém a nespravedlivém (právu a bezpráví) zařazena mezi důsledky z řeči
zabývající se úmluvami. Hobbes tedy důsledně v duchu mechanistické filosofie chápe
přírodu jako systém řídící se zákony pohybu, který zahrnuje vnější prostředí i člověka.
V takto pochopené přírodě není místo pro etické úvahy v klasickém slova smyslu. Podle
Hobbese neexistuje nic takového jako absolutní dobro; dobro vztahuje každý člověk sám
k sobě, spravedlnost pak existuje až ve státě. Stát je přitom umělý výtvor, jimž se člověk
vyděluje z přírody, tedy i pojem spravedlnosti je výsledkem dohody a je bez jakékoli
souvislosti s nature. Příroda je prostou mechanickou silou, normy lidského jednání mají
konvenční povahu.
Hobbesovo mechanistické pojetí přírody tak má za důsledek naprosté normativní
vyprázdnění tohoto pojmu. Nutným předpokladem je pro Hobbese osamocená existence
člověka v přirozeném stavu a z toho vyplývající umělá povaha politického společenství.
Revolučnost Hobbesova postoje ohledně lidské přirozenosti je zřejmá při srovnání toho,
jak vymezuje přirozené právo Hobbes, teoretici přirozeného práva a Montesquieu. Podle
Hobbese je přirozené právo „svoboda, kterou má každý člověk, aby uplatňoval svou
492
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vlastní moc, jak sám chce, k zachování své vlastní přirozenosti, to znamená, svého
vlastního života, a tedy, aby dělal cokoli, co pokládá podle svého vlastního úsudku
a rozumu za nejvhodnější prostředek k tomuto cíli.“494 Jediným omezením jednání
člověka v přirozeném stavu je jeho vlastní zachování: člověk má právo na všechny
prostředky k zajištění svého života, pokud nemá naději na dosažení míru. Přirozený stav
je přitom podle Hobbese stavem války, takže člověk může činit cokoli, dokonce i napadat
druhého člověka, pokud je jeho cílem ochrana vlastního života, jehož zachování je
jediným dobrem, jež člověk v přirozeném stavu sleduje.
Také Grotius uvádí, že člověk má v souladu s přirozeným zákonem právo bránit
vlastní život, což může v případech bezprostředního ohrožení vést až k právu zabít svého
protivníka. Jedná se však o krajní příklad použití práva na přirozenou sebeobranu.
Přirozené právo je u Grotia definováno jako morálně správné jednání s ohledem
na společenskou a rozumovou přirozenost člověka, nikoli jako neomezené právo
k zajištění vlastní existence.495 U teoretiků přirozeného práva je zřetelně oddělen
význam nature jakožto přírody a nature ve smyslu lidské přirozenosti, jež je v souladu
s antickou filosofií chápána coby teleologický koncept postulující život člověka
ve společenství s druhými lidmi.
Montesquieuova pozice se od obou zmíněných koncepcí odlišuje. Přirozené
zákony z druhé kapitoly první knihy Ducha zákonů jsou pouze instinktivními pudy, které
člověk sdílí se zvířaty a které tudíž postrádají jakýkoli normativní rozměr. Ovšem celá
argumentace této knihy je zaměřena na poslední, čtvrtý přirozený zákon, touhu po
životě ve společnosti, v němž se spojuje rozum s vášněmi. Montesquieu v Perských
listech zdůrazňuje společenskou přirozenost člověka a výslovně odmítá potřebu smlouvy
pro ustavení společnosti.496 Argumentaci celé druhé kapitoly bychom tedy dle našeho
soudu neměli chápat tak, že vstup do společnosti časově následuje po období, kdy lidé
žijí jako zvířata, ale spíš v tom smyslu, že život ve společnosti je první a hlavní
charakteristikou lidské přirozenosti. K té přispívají jak rysy, které člověk sdílí se zvířaty
a které ukazují na užitečnost a požitek vyplývající ze vzájemného soužití, tak rozum
a díky němu získané znalosti, jež jsou vlastní pouze lidem. Montesquieu nepřináší
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historický popis vzniku prvních společností, ale předpoklady spoluvytvářející
společenskou přirozenost člověka. Nejen struktura druhé kapitoly první knihy, ale též
použitý slovesný způsob ukazují, že život ve společnosti je završením a cílem celé
argumentace. Oproti osamocené existenci, o níž mluví Hobbes, staví Montesquieu
společenskou přirozenost člověka předpokládající pojem spravedlnosti. Absence tohoto
pojmu v uvedené kapitole není způsobena tím, že by spravedlnost byla konvenčním
pojmem, ale tím, že lidé získávají až postupně znalosti, takže pojem vycházející z jejich
přirozenosti nevnímají bezprostředně. Tomu odpovídá i uvedení příkladů přirozené
spravedlnosti v první kapitole celého díla, které Montesquieu uvozuje slovy:
„předpokládáme‐li existenci lidských společností…“497 O spravedlnosti je zajisté možné
mluvit až v rámci lidské společnosti, jak uvádí Hobbes, to ovšem podle Montesquieua
nedokazuje její smluvní základ. Montesquieu se odlišuje od teoretiků přirozeného práva
v míře jasnosti toho, jak člověk vnímá přirozenou spravedlnost, nikoli v jejím původu.
Podle Montesquieua neexistuje ostrý předěl mezi přirozeným stavem člověka
a jeho životem v politickém společenství, stejně tak jako neexistuje propast mezi
živočišnou a rozumovou stránkou lidské přirozenosti. Musíme zde opět zdůraznit
adjektivum flexible, kterým Montesquieu charakterizuje člověka: lidská přirozenost je
zároveň zvířecí i rozumová, přičemž rozumová přirozenost je stejně tak prvotní
a neměnná jako geometrické definice. Lidé však nejsou schopni pojem spravedlnosti
ihned nahlédnout, stejně jako nejsou schopni pochopit bez předchozího uvažování
a zkušeností pravdy matematické. Příměr s kruhem tak nemá poukazovat pouze
na stálost pravidel spravedlnosti, ale snad i na to, že pochopení těchto zásad není
v lidském životě zcela bezprostřední a člověk se k němu musí teprve dopracovat; toto
pochopení je však přirozené, neboť je zapsáno v lidské přirozenosti, takže každý člověk
má možnost se k němu dobrat. Montesquieu sdílí s Hobbesem jeho přesvědčení o tom,
že schopnost rozumu je nutné kultivovat, ve stanovení její náplně se však oba autoři
rozcházejí.
Ve svém výčtu přirozených zákonů Montesquieu přímo zmiňuje jméno Hobbese
a vyčítá mu zásadní omyl: lidé se podle Montesquieua řídí nejprve těmi nejprostšími
instinkty, požadují tedy bezpečí a stravu a nejsou schopni tak komplikované úvahy, jakou
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je snaha o získání nadvlády nad ostatními: „Touha podmanit si jeden druhého, kterou
Hobbes prvotně připisuje lidem, není rozumná. Myšlenka na říši a panství je tak složitá
a závisí na tolika jiných myšlenkách, že by nebyla první.“498 Stejnou výtku bude pronášet
o několik let později Rousseau na adresu svých předchůdců: totiž že promítají do jednání
a motivací lidí v přirozeném stavu touhy a úvahy lidí civilizovaných. Rousseau tedy
přichází se slavným požadavkem odstranit všechna fakta ve prospěch hypotetické úvahy
o prvotním postavení člověka.499 Rousseauova kritika se týká všech jeho předchůdců,
tedy i Montesquieua, je však zřejmé, že na něj Rousseau tímto argumentem zároveň
i navazuje.
Montesquieuova kritika Hobbesova pojetí přirozeného stavu jako stavu
vzájemného boje se objevuje již v Myšlenkách;500 u tohoto textu se nyní krátce
zastavíme. Montesquieu zde staví proti Hobbesovi dva argumenty. Nejprve odmítá jako
mylný názor, že obrana nutně předpokládá potřebu útočit na druhé. Montesquieu tuto
svou myšlenku rozvádí v desáté knize Ducha zákonů, kde ji řeší na úrovni jednotlivce
a národa. Člověk může zaútočit na druhého v rámci přirozené obrany pouze v případě,
kdy nelze čekat na pomoc soudu a státní moci, národy mají právo útoku i tehdy, když by
byl pro ně mír pouze směřováním k záhubě.501 Montesquieu tedy připouští možnost
preventivního útoku mezi státy, na úrovni jedince však podle něj z práva na přirozenou
obranu nutně nevyplývá potřeba útoku na druhé, jak uvádí Hobbes. Druhý argument se
týká povahy lidí v přirozeném stavu. Hobbes podle Montesquieua promítá do chování
těchto lidí jednání lidí civilizovaných, tedy myšlenku na nadvládu, která je však příliš
složitou vášní na to, aby ovládala lidi v přirozeném stavu. Tito lidé by spíše vyhledávali
s druhými přátelství nežli boj. Navíc, i pokud přijmeme předpoklad, že by jejich prvotní
vášní byl vzájemný strach, Montesquieu argumentuje v tom smyslu, že důsledkem
strachu by byla bázlivost a snaha se před druhým skrýt, nikoli na ně zaútočit.
V Myšlenkách stejně jako v Duchu zákonů Montesquieu uvádí, že konečným důsledkem

498

Montesquieu, EL I, 2, str. 235.
„Začněme tedy tím, že se odvrátíme od všech skutečností.“ („Commençons donc par écarter tous
les faits.“) J.‐J. Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité, in: Œuvres politiques, Classiques Garnier,
Paris 1989, str. 24. V českém překladu E. Blažkové je obrat „především vynechme všechna fakta.“ J.‐J.
Rousseau, O původu nerovnosti mezi lidmi, in: Rozpravy, str. 56.
500
Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 1266, str. 424‐425.
501
Montesquieu, EL X, 2, str. 377‐378.
499

167

této bojácnosti by bylo vzájemné sblížení; přirozené city tedy vedou lidi k mírovému
soužití, nikoli ke stavu války.
Montesquieuova argumentace proti Hobbesovi tak předjímá Rousseauovu kritiku
jeho předchůdců. Rousseau zároveň následuje Hobbese při uvažování o vztahu mezi
stavem přirozeným a občanským. Rousseau se sice nedomnívá, že by přirozený stav byl
stavem válečným, v duchu Hobbese však tvrdí, že v tomto stavu neexistuje dobré a zlé
jako etické kategorie. V úvodu druhé Rozpravy Rousseau odlišuje dva typy nerovnosti
mezi lidmi: nerovnost přirozenou neboli tělesnou (fyzickou) a nerovnost morální, neboli
politickou.502 V Hobbesově linii tedy Rousseau ztotožňuje moralitu s politickou sférou,
přirozenými nerovnostmi nazývá rozdíly ohledně věku, zdraví, tělesných či duševních
schopností. Tento důsledek nové vědy v Duchu zákonů nenalezneme: proměna náhledu
na přírodu nevede Montesquieua k názoru, že by pojem nature ztratil jakýkoli
normativní obsah.

VI. 4. Despotismus jako zřízení contre la nature v Duchu zákonů
Je zřejmé, že Montesquieu nezakládá politickou nauku na mechanistické filosofii jako

Hobbes. Přesto někteří interpreti mluví o Montesquieuovi jako o „Newtonovi morálního
světa“. Přímo tento obrat používá Goyard‐Fabreová, podle níž Montesquieu na základě
„metafyzického“ konceptu přirozenosti věcí uplatňuje po vzoru fyzikálních zákonů „silný
determinismus“ i v politické teorii. Montesquieu podle této autorky chápe systém
fyzikálních zákonitostí jako model vysvětlující v politické oblasti působení jednotlivých
faktorů, jejichž důsledky je podle něj možné „vědecky“ uchopit.503
Tuto interpretaci přesvědčivě vyvrátil Casabianca ve své disertaci i ve článku,
který se zabývá přímo touto otázkou.504 Casabianca podrobně rozebírá příměry mezi
fyzikálními zákony a fungováním politických zřízení v Duchu zákonů a ukazuje, že
Montesquieu je používá výlučně pro vztah mezi monarchií a despotismem. Fyzikální
zákonitosti zde navíc mají význam metafor, které umožňují lepší pochopení dané věci,
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neplní funkci modelu, který by měl být přenesen do politické oblasti, jak se domnívá
Goyard‐Fabreová. Zatímco monarchie je řádem harmonicky se vyvažujících sil navzájem
spjatých zákony,505 despotismus je představen jako působení hrubé mechanické síly.
Tyto obrazy mechanického působení těles jsou doplněny „vodními“ metaforami, které
ilustrují nebezpečí pádu monarchie do despotismu. V monarchii je výsostně důležitá
existence „kanálů“, které usměrňují a rozkládají sílu moci panovníka,506 zatímco
v despotismu moc působí přímo, jako nekontrolovatelná síla povodně. Jak si všímá
Casabianca, metafory připodobňující moc k vodě umožňují poukázat na to, že
v monarchii je vždy obsaženo nebezpečí despotismu, neboť vodu je nutno neustále držet
v mezích a regulovat, aby se nerozlila na všechny strany.507 Kněžstvo, které může podle
Montesquieua být hrází proti despotismu, je tak představeno jako poslední možná
záchrana před povodní, nikoli coby přirozená součást monarchické moci jakou je
šlechta.508 Závěr autora Duchu zákonů z tohoto hlediska není příliš optimistický; v osmé
knize Montesquieu totiž uvádí: „řeky vtekou do moře; monarchie se ztratí
v despotismu.“509 Žádná autorita však není zcela despotickápodobně jako každé moře či
oceán musí jednou narazit na svou mez, byť by touto mezí bylo pár oblázků na břehu.510
Montesquieu tedy ukazuje, že pouze nečinnost vede k záhubě, neboť stejně jako
povodni, i despotismu je možné se postavit. Příměr s vodou umožňuje podle Casabianky
poukázat na hlavní rysy tohoto zřízení, kterým je neustálé překračování mezí, absence
uměřenosti a okamžitý dopad moci na všechny poddané.
Stejně tak se týká despocie použití příkladu z mechaniky. V Duchu zákonů se
dočteme, že vladařská vůle zde „musí působit stejně neodvratně jako koule vržená proti
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Montesquieu používá metafory dostředivých a odstředivých sil ve vesmíru, aby ukázal působení cti
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II, vyd. R. Caillois, Gallimard, Paris 1951, str. 202.
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jiné kouli.“511 Obraz despocie v Duchu zákonů je podle Casabianky namířen explicitně
proti Hobbesovi a jeho pojetí suverénního státu. Logika vzájemného střetávání
jednotlivých tužeb a zájmů, které Montesquieu metaforicky vyjadřuje pomocí pohybu
biliárových koulí, je v Duchu zákonů logikou despotismu, který neumí rozlišovat ani
jednat uměřeně. Casabianca proti sobě staví „sociální statiku“ Hobbese, jenž po vzoru
vzájemného mechanického působení mezi tělesy uvažuje o možnosti společenské
rovnováhy skrze smlouvu, a „historickou dynamiku“, s níž přichází Montesquieu.512 Ta
spočívá nejen v porozumění jednotlivým dějinným událostem, ale též v přesvědčení, že
je nutné brát v potaz všechny okolnosti, které ovlivňují podobu určitého politického
zřízení. Uměřená vláda vyžaduje prozíravost (la prudence) i určitou dávku štěstí, je
vrcholným činem zákonodárství, zatímco ustavení despocie, která působí stejně
na všechny strany, je velmi snadné, neboť k němu stačí pouze vášně.513
Ve čtvrté kapitole práce jsme uvedli, že Montesquieu používá v Duchu zákonů
sousloví „lidská přirozenost“ téměř výlučně při odhalení hrůz despotismu. Je zřejmé, že
despotismus je špatným zřízením, v jakém ohledu je však zřízením contre la nature (proti
přirozenosti)? Odpověď můžeme shrnout do jedné věty: despocie potlačuje lidskou
přirozenost, neboť ji redukuje pouze na její živočišnou stránku; stejnou chybu podle
Montesquieua činí ve své politické teorii Hobbes. Montesquieu poznamenává na dvou
místech v Duchu zákonů, že s lidmi je v despocii zacházeno jako se zvířaty: ve třetí knize
se dočteme, že „údělem lidí je zde stejně jako u zvířat instinkt, poslušnost a trest.“514
V páté knize se objevuje příměr mezi jednáním despoty vůči poddaným a drezúrou
zvířat: „Když cvičíte zvíře, střežíte se dobře toho, abyste mu měnili pána, výcvik a způsob
chůze. Vrazíte mu do hlavy dva nebo tři podněty, a to je vše.“515
Přirozené zákony jsou vyloženy v Duchu zákonů jako instinkty, které lidé sdílejí
s ostatními živočichy, redukce lidských bytostí na charakteristiky společné lidem
a zvířatům je však znásilněním přirozenosti, které se dopouští pouze despotismus.
Montesquieu ukazuje, že lidé mají nejprve „schopnost poznání“, nikoli „samotné
znalosti“. To ovšem neznamená, že je možné založit politické společenství pouze
511
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na mechanice lidských vášní, jako to činí Hobbes. Lidé jsou živočichové ovládaní vášněmi,
ale nejen to; jsou zároveň „inteligentními bytostmi“, což znamená jednak to, že disponují
rozumem, díky němuž nahlížejí pravidla přirozené spravedlnosti, jednak to, že mají
vášně, které ostatní zvířata nemají. Neboť stud či soucit podle Montesquieua u zvířat
nenalezneme. Nature není pouhou mechanikou, lidská přirozenost je v Duchu zákonů
nejvyšší normou lidského jednání. Hobbesova politická teorie tedy spočívá podle
Montesquieua na základním omylu ohledně lidské přirozenosti. Tento omyl spočívající
v její redukci na soubor vášní vede v důsledku k „hrubému“ pochopení politiky coby
mechaniky jednotlivých střetávajících se sil, které musejí být uvedeny v rovnováhu.
Pokud je však člověk držen v poslušnosti k suverénovi pouze strachem, ztrácí takový stát
jakékoli opodstatnění. Není náhodou, že Montesquieu definuje svobodu jako pocit
bezpečí před zvůlí panovníka.516
Na rozdíl od Hobbese či Rousseaua nevyjadřuje pojem nature u Montesquieua
pouhé působení mechanických sil postrádající jakýkoli normativní obsah. Nature v Duchu
zákonů zůstává etickou kategorií a v linii klasické tradice je nejvyšší normou lidského
jednání i mezí, již by žádná moc neměla překročit. Montesquieu zároveň na rozdíl od
Pufendorfa necítí potřebu stanovovat jasnou hranici mezi různými významy tohoto
pojmu. Člověk totiž není tvořen pouze „rozumovou“ přirozeností, o níž mluví teoretici
přirozeného práva. Zároveň nelze říci, že by tato rozumová přirozenost byla vyšší či
jedinou přirozeností vlastní člověku. Člověk je bytostí vášnivou i rozumovou, je
živočichem, ovšem živočichem, který chápe zásady přirozené spravedlnosti. Jakožto
živočich člověk podléhá síle přírody; jako bytost rozumová je schopen působení přírody
pochopit a vhodnými prostředky omezit: dobrý zákonodárce musí mít vždy na zřeteli sílu
podnebí a přicházet s řešením vycházejícím z konkrétní situace. Stanovovat ostré hranice
mezi jednotlivými významy nature by pro Montesquieua znamenalo kreslit dělicí čáry
tam, kde ve skutečnosti nejsou. Toto rozlišení provádí každý člověk sám, neboť pouze
lidé coby rozumové bytosti jsou schopni tuto distinkci uchopit. Despota (a s ním Hobbes)
tyto rozdíly nechápe, nahlíží na poddané jako na zvířata, znásilňuje tedy jejich stud,
přirozené city či rovnost a svobodu. Pokud se spojí hrubá síla moci se silou podnebí,
stává se boj proti despotismu, který je veden právě ve jménu přirozenosti, pouhým
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bolestným apelem. Neměli bychom však podléhat klamu nečinnosti: lidé jsou poddajné
bytosti, to však neznamená pouze to, že je možné jejich přirozenost znásilňovat, ale též
to, že je možné je zpět k jejich přirozenosti přivést. Montesquieu nám sděluje, že
despotismus není nutným horizontem lidského osudu.
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C. Závěr: příroda, přirozenost a přirozenost věcí
Pokud bychom měli jedním slovem charakterizovat Montesquieuovo politické myšlení,
byla by tímto pojmem nejspíše uměřenost (la modération), koncept, který nás odkazuje
na aristotelskou myšlenku střední míry a který Montesquieu stejně jako antičtí filosofové
nachází původně v lékařství. Podle Aristotela předpokládá uměřenost znalost obou
krajností, u Montesquieua tento pojem přesahuje pojetí střední míry a vyjadřuje poznání
mezí

lidského

konání

v politické

oblasti.

Uměřenost

je

zásadním

pojmem

Montesquieuovy typologie zřízení, v níž proti sobě stojí na jedné straně státy uměřené
a na straně druhé despocie. Pouze ve státech uměřených je přitom možná politická
svoboda, a tudíž přirozený rozvoj lidské bytosti. Pojem uměřenosti Montesquieu v Duchu
zákonů spojuje také se ctností, politickou svobodou, či dokonce s podnebím.517
Ve dvacáté osmé knize přichází Montesquieu s myšlenkou, že je snazší prokazovat ctnost
ve vší přísnosti a dosahu, nežli umět sílu svého ducha podle potřeby zadržet: „je součástí
bídy lidského údělu, že je vzácností, aby byli velcí mužové uměření.“518 Stanovit meze
vlastní síle či ctnosti je cennější nežli jim nechat volný průchod; Montesquieu proto
varuje v Duchu zákonů nejen před extrémní svobodou, ale dokonce i před přílišným
použitím rozumu.519
Uměřenost označuje mimo jiné i určitou zdrženlivost vůči prosazování jednotných
a jednoduchých řešení v odlišných situacích. Uměřenost je ctností rozumu, který má
posuzovat zákony každé země ve vztahu k situaci jejích obyvatel. Jinak řečeno, abychom
mohli vyřešit politickou otázku vhodného zřízení, musíme pochopit lidskou přirozenost
a především to, do jaké míry je utvářena vnějšími vlivy, které na lidi působí. Tuto
myšlenku vyslovuje Montesquieu hned v první knize Ducha zákonů, když při odmítnutí
argumentů o přirozeném původu monarchické vlády poukazem na její podobnost s mocí
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otcovskou píše: „Je lepší říci, že nejvíce v souladu s přirozeností je ta vláda, jejíž
jednotlivá uspořádání se vztahují co nejlépe k dispozici lidu, pro nějž byla ustavena.“520
V souladu s přirozeností je tudíž zřízení, vycházející z povahy občanů určité země.
Montesquieu touto jedinou větou odmítá nejen antickou představu nejlepšího zřízení,
ale i Hobbesovo přesvědčení o jednotném řešení neutěšené situace, do níž člověka vede
jeho přirozenost, pomocí ustavení hrozivého Leviathana.521
Montesquieu pouze výjimečně mluví o člověku v jednotném čísle522 a vůbec
o lidské přirozenosti jako určité ustálené hodnotě, k níž by bylo možné se vztahovat.
Musíme zde opět připomenout zásadní místo z Předmluvy, z něhož je nutné vyjít při
jakémkoli pokusu uchopit pojetí lidské přirozenosti v Duchu zákonů: „člověk, ta poddajná
bytost, jež se sklání ve společnosti podle myšlenek a působení druhých…“523 Nejde však
jen o „druhé“, tedy o panovníka či jiné lidi, kteří nás ovlivňují svým příkladem či hrozbou.
Vzápětí poté, co Montesquieu uvedl, že vláda v souladu s přirozeností má mít ohled
na povahu lidu, přichází totiž se slavným výčtem okolností, k nimž je nutné vztahovat
zákony určité země, a s pojmem „duch zákonů“, který vyjadřuje souhrn těchto vztahů;
kromě principu a povahy zřízení sem patří jak soubor příčin přírodních, tak rozličné
příčiny morální. Studium jednotlivých vnějších vlivů je přitom zásadní právě tím, že
formuje občany určité země, že přispívá k tomu, co Montesquieu později v knize nazve
„obecný duch národa“. Tento pojem není přitom ničím jiným nežli vyjádřením podoby,
jakou na sebe vzala v určité zemi lidská přirozenost.
Malý důraz, který klade Montesquieu na obecné rysy lidské přirozenosti,
a naopak připomenutí lidské tvárnosti a poddajnosti, vede některé interprety
k přesvědčení, že u Montesquieua koncept lidské přirozenosti neoznačuje žádnou
pevnou hodnotu, že zde člověk není již tím, kdo proměňuje okolní svět, ale naopak tím,
na něhož vnější okolnosti působí a přetvářejí jej, takže se člověk stává pouhou
„množinou determinací“524. Podle Manenta se Montesquieu zdržuje uvažování o lidské
přirozenosti ve prospěch studia faktorů, které na ni působí; v tomto smyslu je
520
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Montesquieu předchůdcem a zároveň zakladatelem sociologie. Lidská přirozenost
nezůstává stranou proto, že by byla neuchopitelná, avšak proto, že ve vlastním slova
smyslu neexistuje, nebo alespoň není pro zkoumání politického vědce určující. Manent
v závěru úvahy o Montesquieuovi píše: „Není zcela zásadním způsobem charakteristické,
že mezi věcmi, které vládnou lidem, Montesquieu nezmiňuje ani jako jednu příčinu mezi
jinými jejich přirozenost?“525
Tato námitka je velmi závažná, a pokud bychom přijali stanovisko francouzského
interpreta, jen obtížně bychom mohli obhajovat práci věnovanou pojetí lidské
přirozenosti v Duchu zákonů. Zásadním bodem, o nějž se opírají podobné úvahy, je
otázka vlivu podnebí na lidskou povahu a potažmo na politické zřízení. Podnebí
ve smyslu kvality vzduchu v určité zeměpisné oblasti526 je v rámci výčtu všech okolností
pouze jedním z přírodních faktorů působících na lidské tělo a tedy i na lidskou
přirozenost. Otázka podnebí je přesto v mnoha ohledech ústřední problematikou celého
díla a její porozumění je nutným předpokladem uchopení knihy jako celku. Kapitoly
věnované podnebí totiž otevírají novou část Ducha zákonů, kde Montesquieu opouští
striktně „politickou oblast“, aby zkoumal vnější okolnosti, které formují „obecný duch
národa“;

527

slovy Casabianky přichází na řadu situační ukotvení zákonů. Význam této

problematiky dokresluje i to, že hned po vydání Ducha zákonů byla tato část nejvíce
podrobena kritice a na základě citací z knih věnovaných podnebí byl Montesquieu
obviněn z determinismu, fatalismu a z příklonu k ateismu.528
Někteří interpreti dodnes hájí tezi, že podnebí je podle Montesquieua tak
určujícím faktorem, že v určitých zemích znemožňuje uskutečnění uměřeného zřízení;529
politická svoboda by tak podle Montesquieua byla možná pouze v některých zemích
světa. Dobová kritika správně pochopila radikálnost Montesquieuových argumentů
týkajících se podnebí, spíše než odsouzení však podle dnešních měřítek náleží autorovi
obdiv pro jeho odvahu. Abychom správně určili roli podnebí a obecně přírodních faktorů
525
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v politické teorii, rozhodli jsme se věnovat první polovinu disertace analýze autorových
náhledů na přírodní vědy a především na fungovní lidského těla. Tuto část
Montesquieuova díla ponechávají interpreti věnující se politické teorii autora Ducha
zákonů stranou, přestože shodně zdůrazňují důležitost teorie podnebí v rámci
Montesquieova politického myšlení. Tento postoj však znemožňuje nejen plně docenit
autorův postoj, ale především pochopit jeho politickou teorii. V disertaci jsme vyšli
z Montesquieuova přesvědčení, že i otázky týkající se fyzologie člověka náleží do oblasti
politické teorie, zároveň se domníváme, že pouze tímto způsobem je možné potvrdit či
vyvrátit oprávněnost výše uvedených výkladů. Jsme přesvědčeni, že až poté, co přesně
vymezíme míru přeměny lidské povahy vlivem vnějšího prostředí, můžeme správně
porozumět tomu, jak Montesquieu nahlíží na lidskou přirozenost se zřetelem k možnosti
uskutečnění politické svobody v zemích, kde vládne despocie.
Přesný rozbor podstaty a významu zkoumání ovčího jazyka ze čtrnácté knihy
provedl až před pár lety ve své disertaci Casabianca. Naše práce mu v tomto ohledu
mnoho dluží. Casabianca se podrobně věnoval nejen rozboru čtrnácté knihy Ducha
zákonů a analýze Eseje o příčinách, ale též polozapomenutým projevům, které
Montesquieu pronesl ve svém mládí na akademii v Bordeaux, stejně jako zápiskům z cest
po Evropě, v nichž Casabianca nachází klíč k zájmu Montesquieua o podnebí a jeho
působení na lidské tělo a tedy na lidskou povahu a vášně.
Casabianca se domnívá, že ve své teorii vlákna a působení vnějšího vzduchu
na lidské

tělo

vychází

Montesquieu

přednostně

z myšlenek

italských

lékařů

mechanistické školy (Borelli, Malpighi, Baglivi). Naše úvahy jdou trochu jiným směrem,
ve druhé kapitole práce jsme na základě detailního rozboru základních problémů
tehdejší fyziologie (svalový stah, vedení nervového vzruchu, trávení) poukázali
na významné odlišnosti mezi teoriemi italských lékařů a Montesquieuem. Tato analýza
nás zároveň přivedla k jinému velkému jménu tehdejšího lékařství, jehož eklektickou
pozici dle našeho soudu Montesquieu přejímá. Jedná se o holandského lékaře Hermana
Boerhaaveho, jehož dílo je určitým shrnutím i završením tehdejších výkladů
mechanistické lékařské teorie. Postava holandského lékaře nás dovádí k problematice
vlivu vnějšího prostředí na lidský organismus z hlediska možnosti udržet si zdraví
a odhalit možné příčiny nemocí. Toto zkoumání, kterému se věnoval již Hippokratés,
přešlo do lékařské tradice jako problematika sex res non naturales. V 18. století se
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vlivem vnějších faktorů na lidské tělo zabývali především angličtí lékaři, kteří byli v duchu
Descarta a italských iatromechaniků stoupenci mechanického pojetí lidského těla,
velkému věhlasu se mezi nimi těšil právě Boerhaave. Montesquieu znal z těchto lékařů
především práce Johna Arbuthnota. Na podobnost mezi tvrzeními ze čtrnácté knihy
Ducha zákonů a Arbuthnotovými eseji bylo již poukazováno, nikoli však v souvislosti
s lékařskou teorií sex res non naturales, do níž přitom Arbuthnot své zkoumání zasazuje.
Jak ukazuje struktura Eseje o příčinách, ani Montesquieu se nezabýval pouze analýzou
působení vzduchu na vlákna lidského těla, velkou pozornost věnuje v eseji též jiným
faktorům, s nimiž pracovali tito lékaři, tedy například kvalitě stravy, vášním či rozdílům
mezi pohlavími.
Montesquieuovo zkoumání ovšem není zaměřeno lékařsky, jeho cílem je
postihnout příčiny ovlivňující povahu lidí, jak ukazuje samotný název eseje. Pojem
„obecný duch národa“ v Eseji o příčinách ještě nenalezneme, základní myšlenka, která se
objeví později v Duchu zákonů, je ale přítomná již tady. Nestálou a ohebnou lidskou
povahu mění jak příčiny tělesné povahy (podnebí, strava či životospráva), tak vlivy
morální (výchova, mravy nebo zvyky určitého národa). Montesquieu vysvětluje působení
vnějších příčin, především vzduchu, na vlákna lidského těla shodně s anglickými lékaři
své doby, na rozdíl od nich se však soustředí na možnou změnu povahy, již mohou tyto
vnější faktory vyvolávat. Jde mu přitom o to postihnout příčiny, které mají dopad
na velké celky lidí, nikoli pouze na jednotlivce; ve svých politických spisech se tedy
zaměřuje na otázku podnebí na úkor dalších, specifičtějších faktorů.
Z tohoto hlediska je lidské tělo shodné se zvířecím, je proto možné vysvětlit
fungování vláken těla pomocí pokusu se zmražením ovčího jazyka, které Montesquieu
popisuje ve čtrnácté knize Ducha zákonů, když chce ukázat, jakou změnou prochází
působením vzduchu organismus obyvatel severu. Změna lidských vášní je zde zcela
mechanického rázu, kvalita vnějšího prostředí ovlivňuje stav vláken a tekutin těla, které
mají přímý dopad na vášně i duševní schopnosti. Montesquieu je na tomto místě věrným
následovníkem nového pojetí přírody, k němuž se hlásí ve svých projevech z akademie
v Bordeaux i ve svých Myšlenkách. Statečnost spojená s určitou citovou tupostí, kterou
se v Montesquieuově podání vyznačují seveřané, stejně tak jako zjemnělost a bázlivost
jižanských národů vychází z toho, jak na organismus těchto obyvatel působí prostředí,
v němž žijí. Nejzajímavějším je z tohoto hlediska paradoxně příklad obyvatel mírného
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pásu, kde podle Montesquieua síla podnebí není tak určující, aby byl jeho vliv na lidskou
povahu patrný.
Při čtení knih věnovaným podnebí je zásadní si uvědomit, že mechanické působení
a následná změna lidské povahy se týká pouze příčin fyzických (physiques), nikoli
morálních. Navzdory kapitolám o působení podnebí na lidské tělo nelze Montesquieua
považovat za materialistu, neboť větší důraz klade na působení morálních vlivů
na lidskou povahu. Vztah mezi příčinami morálními a tělesnými je velmi komplexní, což
dokládá například i tato citace z Myšlenek:
Snažně prosím, abych nebyl obviňován z toho, že připisuji morálním příčinám důsledky
způsobené pouze podnebím. Vím, jaký podíl má podnebí na utváření povah lidí;
připojím však pár úvah. Dnešní Římané mají všechny základní povahové rysy starých
Římanů: neboť nikdy se jim nezalíbí představení, v němž by nepřišlo na bojové scény.
Athéňané jsou stále stejně rafinovaní, Sparťané stejně hrubí. Avšak co to má
za následek?
Dále vím, že pokud by morální příčiny nezastavovaly příčiny tělesné (physiques),
působily by tělesné příčiny nerušeně v celé své šíři.
Stejně tak vím, že i v případě, kdy mají tělesné příčiny sílu jednat samy o sobě (jako
když národy obývají nepřístupné hory), stejně nezničí brzy morální příčiny, neboť
tělesná příčina často potřebuje příčinu morální, aby mohla působit.530

Podnebí v Římě i v řeckých městech se od starých dob nezměnilo, avšak mravy obyvatel
se proměnily zásadně, nejen příchodem křesťanství, ale v případě Řecka i osmanskou
nadvládou. Málokdy přitom podle Montesquieua na člověka působí pouze příčina
přírodní (physique). Její neblahý vliv je často posílen příčinami morálními, jak
Montesquieu ukazuje ve čtrnácté knize na příkladu Indie. Na člověka téměř vždy působí
celý soubor vnějších vlivů, který se podílí na utváření jeho povahy a formuje tak jeho
přirozenost.
Montesquieu z tohoto důvodu odmítá dichotomii, kterou staví Pufendorf, mezi
přírodou jako prostou vnější silou a člověkem jakožto tvůrcem morálních jsoucen.
Zkoumání lidské přirozenosti stojí v základu každého uvažování o politice, Montesquieu
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Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, myšlenka 811, str. 352.
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proto věnuje část první knihy popisu původního stavu člověka; tento stav přitom
neoznačuje pouze situaci, v níž člověk není součástí společnosti, ale především dobu, kdy
ještě není schopen používat svůj rozum. Montesquieu se popisu tohoto stavu věnuje jen
velmi stručně, neboť mnohem důležitější než tento „primitivní stav“ člověka je pro něj
pochopení všech možných okolností, které na lidskou přirozenost působí.
Obsah druhé kapitoly první knihy je přesto zásadní, neboť ukazuje odstup autora
Ducha zákonů od tezí teoretiků moderního přirozeného práva. Ve čtvrté kapitole práce
jsme ukázali, že Montesquieu na tomto místě odmítá ostrou linii oddělující rozumové
bytosti od zvířat a že naopak považuje za přirozené zákony ty touhy, které lidé sdílejí
s ostatními živočichy. Montesquieu tím navazuje na stoický pojem oikeiósis. Tento
koncept zahrnuje stejné tři zásady, které uvádí Montesquieu jako první tři přirozené
zákony: touhu sehnat si potravu, zajistit se bezpečí a rozmnožovat se. Stoikové přitom
chápali tento pud sdílený lidmi i ostatními živočichy za nezbytný základ uvažování
o přirozenosti člověka, větší důraz ovšem kladli na racionalitu, kterou je vybaven dospělý
člověk, neboť schopnost rozumu zásadně přesahuje rámec živočišného přežívání.
Základní principy přežití samozřejmě zůstávají předpokladem rozvoje člověka, lidská
přirozenost se však plně uskutečňuje až v dalším stupni vývoje, kdy člověk dává vědomě
přednost určitým věcem před jinými. Teoretici moderního přirozeného práva kladou
na rozdíl od Montesquieua důraz právě na tuto lidskou racionalitu a na to, co člověka
odlišuje od nerozumných tvorů.531 I Montesquieu mluví o tom, že člověk postupně začne
používat svůj rozum, který jej spolu s těmito touhami dovede do společnosti, nikdy však
tyto prvotní živočišné pudy konstituující lidskou přirozenost nezpochybní a rozhodně
nesníží jejich důležitost odkazem na „vyšší“ rozumovou přirozenost. Montesquieu při
poukazu na obecné zásady lidské přirozenosti používá s určitou volností pojmy
„přirozený zákon“, „přirozené právo“, či „přirozený závazek“, je mu však zcela cizí
systematizace pojmu přirozené právo i jeho přesný rozbor. V případě odsouzení praktik
despotické vlády ponižující lidské bytosti obzvlášť násilným způsobem se pak setkáme
výhradně s pojmem „přirozenost“, případně „lidská přirozenost“.
Návaznost na stoiky je u Montesquieua zřetelná i v jeho pojetí přirozené
spravedlnosti, které je dokresleno geometrickým příměrem s kruhem. Montesquieu
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Svoji roli v tom jistě hraje i křesťanská tradice zdůrazňující bytostný rozdíl mezi lidmi a zvířaty.
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v celém svém díle zdůrazňuje úlohu rozumu a jeho roli v boji proti předsudkům; pozitivní
zákony mají ve svém duchu sledovat nařízení rozumu, který hodnotí všechny aspekty
situace: „Všeobecně vzato je zákon jakožto vládce všech lidí na zemi lidským rozumem;
politické a občanské zákony každého národa musejí být pouze jednotlivými případy,
v nichž se uplatňuje tento lidský rozum.“532 Lidská přirozenost však nestanovuje
u Montesquieua meze přípustného výhradně poukazem na rozumovou přirozenost
člověka, tedy připomenutím existence spravedlnosti před ustavením pozitivních zákonů.
Lidé jsou poddajné bytosti podléhající mnoha vášním, takže se podle Montesquieua
nelze ve společnosti spolehnout na dodržování zásad přirozené spravedlnosti. Větší
úlohu připisuje Montesquieu apelu na city, jež jsou společné všem lidem. V tomto
případě nejsou city pouze výrazem živočišné přirozenosti člověka, ale u bytostí nadaných
rozumem se stávají morálním imperativem, který je schopen účinnějšího působení nežli
samotný rozum. Jak jsme viděli na příkladu soucitu, tyto vášně jsou na rozdíl od
spravedlnosti vždy vztaženy k situaci konkrétního jedince. Na rozdíl od Pufendorfa se ale
Montesquieu nedomnívá, že by vášně člověka vzdalovaly od zásad přirozeného práva,
právě naopak. Při hledání předpisů přirozeného práva vychází autor Ducha zákonů
z charakteristik, které mají lidé společné s ostatními živočichy, normy lidského jednání
potom stanovují ty city a vášně, které jsou vlastní lidem.533
Výše uvedené body, v nichž Montesquieu navazuje na stoickou etiku, nastolily
otázku, zda Montesquieu nepřejímá stoický pojem fysis v širším významu. Montesquieu
se zajímal o stoiky od mládí, jak o tom svědčí jeho přednášky i dopis, jímž Montesquieu
obhajuje pasáž o stoicích z Ducha zákonů.534 Zájem o tuto filosofickou nauku je však
u Montesquieua soustředěn výhradně na oblast etiky, Montesquieu odmítá fatalismus
stoiků, a tedy jejich metafyziku i fyziku, jak výslovně uvádí v Obraně Ducha zákonů.535
Dva texty věnované stoikům v Duchu zákonů i další odkazy na tuto školu se věnují její
etice, Montesquieu soustředí svůj obdiv především na mravní ctnosti panovníků, kteří se
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o citátu vloženém do záhlaví celé knihy též o Ciceronovi (De leg., II, 4): „Lex est ratio summi Jovis“ („Zákon
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hlásili ke stoicismu,536 velmi rozhodně však odmítá myšlenku panteismu, kterou najdeme
u Spinozy.

Návaznost

na stoiky

Montesquieuovi

dovoluje

nejen

odmítnout

voluntaristické pojetí zákona, které hájí Pufendorf, pojetí přirozenosti vycházející
z konceptu oikeiósis mu také umožňuje uchovat určitou jednotu přírody/přirozenosti.
V úvodu práce jsme uvedli dva rozdílné přístupy vůči roztříštěnému pojmu nature
v rámci morální filosofie 17. a 18. století. Proti Pufendorfovi a jeho dichotomii přírody
a přirozenosti jsme postavili Rousseaua, jenž pojem přirozenosti zbavuje normativního
obsahu, čímž jej do jisté míry s přírodou ztotožňuje. Křehká rovnováha, kterou
se pokouší nalézt Montesquieu, je však lépe než ve srovnání s Rousseauem zřetelná,
postavíme‐li proti Pufendorfovi Hobbese. Stejně jako Montesquieu, je i Hobbes téměř
o století dříve stoupencem nové vědy. Hobbesovo přijetí mechanické filosofie je velmi
důsledné, neboť na rozdíl od Montesquieua je autor Leviathana uplatňuje stejně tak
ve vědách přírodních jako ve své morální a politické filosofii. V šesté kapitole práce jsme
uvedli důvody, které vedou Montesquieua k odmítnutí tohoto postoje a k tomu, že
mechanické působení přírody omezuje pouze na vlivy tělesné povahy. Montesquieu
odmítá, že by bylo možné mechanicky vysvětlit působení morálních příčin na lidskou
povahu; zároveň podle něj provázanost zákonů, a tedy politického zřízení s rozličnými
okolnostmi působícími na obyvatele určitého státu znemožňuje nalezení jednoho řešení
problému politické existence člověka. V Duchu zákonů Montesquieu ukazuje, že přílišný
důraz kladený v oblasti morální filosofie na dosah mechaniky a pochopení rozumu
výhradně jako schopnosti kalkulovat jednotlivé možnosti vede v důsledku k nejhoršímu
politickému zřízení vůbec, totiž k despocii. Lidský rozum je schopností nalézt střed mezi
krajnostmi a pochopit komplexnost situace, Montesquieu zdůrazňuje jeho uplatnění
v rovině praktické, nikoli aritmetické jako Hobbes. Jak ukázal Casabianca, Montesquieu
vyjadřuje Hobbesovo pojetí politiky metaforou hrubých střetávajících se sil, mezi nimiž
působí zákony mechaniky, takže člověk je zde pouhým pasivním objektem; Hobbes podle
Montesquieua redukuje lidskou přirozenost na její živočišnou stránku. Montesquieu také
nesdílí Hobbesův optimismus ohledně trvání politických zřízení.537 Poddajnost lidské
přirozenosti znamená, že despotismus je stále možný, díky jednoduchosti svého ustavení
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navíc mnohem pravděpodobnější nežli uměřené zřízení. V politické oblasti je proto
neustávajícím úkolem vyhnout se zřízení, v němž je člověk pouhým zvířetem, nikoli
snažit se ustavit zřízení, které by člověka jednou provždy hrozby despocie zbavilo.
Montesquieu tedy na jedné straně odmítá ztotožnění lidské přirozenosti pouze
s její tělesnou stránkou, jako to podle něj činí Hobbes, stejně tak je však zdrženlivý
k tehdy široce přijímanému názoru, podle něhož lidskou přirozenost vyjadřuje rozum,
který člověka nevratně vyděluje z oblasti působení přírodních zákonů. Podle
Montesquieua nové pojetí přírody neustavilo rozdíl mezi mechanicky chápanou přírodou
a lidskou přirozeností, ale přimělo nás znovu vzájemné působení těchto stránek
promyslet, a to uvnitř člověka samotného, neboť lidé v sobě jako jediné bytosti spojují
tělesnost i moralitu. Jak jsme již uvedli, v zemích mírného pásma nemá podnebí sílu
pozměnit lidskou přirozenost, takže jsou zde lidé určeni morálními příčinami. S velkou
opatrností bychom mohli říci, že toto řešení je pro Montesquieua „přirozené“, neboť je
v lidské přirozenosti jednat rozumově. Musíme však mít stále na paměti, že ani příčiny
tělesné povahy nelze chápat jednoduše jako ne‐přirozené.538 Střet tělesné a morální
stránky lidské přirozenosti je nejzřetelnější v zemích horkého podnebí, kde většina lidí
žije v otroctví.
Případ otroctví,539 znásilňujícího přirozenou rovnost a svobodu lidí, nutí
Montesquieua podrobně se zabývat vztahem mezi lidskou tělesností a moralitou.
Montesquieu velmi radikálně a přesvědčivě odmítá klasické argumenty ospravedlňující
otroctví, které předkládají jeho současníci, sám věnuje nejvíce pozornosti působení
podnebí na lidské tělo. Nejprve se zdá, že podnebí je tím pravým důvodem, který
ospravedlňuje otroctví a kterému nelze vzdorovat, Montesquieu však navzdory všem
obtížím tuto možnost zavrhuje a zdůrazňuje roli morálních příčin, a tedy i činnost
zákonodárce. Jediným pravým důvodem, kdy se člověk vzdává trvale své svobody
a odevzdává se do moci druhého člověka, je život v despotickém zřízení. Každý je zde
totiž otrokem vládce, takže občanské otroctví může jeho úděl pouze zlepšit, neboť jej
ochrání před přímým dopadem vladařské zvůle. V tomto případě otroctví vychází
z „přirozenosti věcí“; pod tento pojem však nespadá žádná vnější okolnost. K potlačení
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Například blahodárný vliv podnebí v zemích severní Evropy posiluje přirozenou rovnost a svobodu lidí.
Důležité tedy není ani tak to, zda se jedná o příčiny morální či přírodní, jako spíše to, jak na člověka působí.
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lidské přirozenosti podle Montesquieua dochází především tehdy, pokud morální příčiny
posilují neblahý vliv příčin tělesných, místo aby jej brzdily.
Ze stejného důvodu je podle Montesquieua nutné odmítnout i mnohoženství,
které nejen že znásilňuje svobodu žen, ale též ničí přirozené pouto mezi pohlavími. Ženy
pociťují stud a na mužích je, aby tento ženský cit ctili; v případě mnohoženství je však
role pohlaví narušena a pro znovunastolení ženského studu je nutné ženy zavírat
a oddělovat od mužů, což významně znehodnocuje společenské soužití. Stejně jako
později Rousseau připisuje Montesquieu vztahu mezi pohlavími zásadní důležitost
obecně pro společnost, takže ochrana ženského studu se netýká pouze přirozené obrany
ženy jako u Grotia a Pufendorfa, je bytostnou složkou společenského života.
V orientálních despociích, kde je praktikována polygamie, směřují podle Montesquieua
morální příčiny k tomu, aby v nastalé situaci ochránily mravy žen a instituci rodiny, nikoli
aby od této praktiky odvracely. Morální příčiny tak v tomto případě přijímají zhoubné
působení příčin fyzických.
Otázka mnohoženství i otroctví úzce souvisí s despotickým režimem. Domníváme
se, že v mnoha ohledech je problematika despotického zřízení ústředním tématem
politické teorie autora Ducha zákonů. Nebezpečí despotismu a Montesquieuovo
přesvědčení, že nelze jednou provždy uniknout nebezpečí zřízení, které potlačuje lidskou
svobodu, je dáno právě tím, jak Montesquieu chápe lidskou přirozenost a důležitost
faktorů, které na ni působí. V úvodu jsme citovali Manenta, podle něhož koncept lidské
přirozenosti v klasickém slova smyslu u Montesquieua nenalezneme. Toto hledisko lze
z určitého pohledu přijmout, oproti klasickému pojetí, které sdílejí i teoretici moderního
přirozeného práva, zkoumá Montesquieu mnohem více okolnosti formující člověka nežli
jeho přirozenost jako danost. Ve výčtu faktorů, které „vládnou lidem“, Montesquieu
navíc opravdu nezmiňuje jejich vlastní přirozenost, jak připomíná Manent. Vysvětlení
francouzského interpreta je však zavádějící. Lidská přirozenost totiž člověku „nevládne“,
je naopak místem, které přijímá působení vnějších faktorů a které tímto působením
může být zcela přetvořeno. Lidská přirozenost tak není „jednou z věcí“, ale tou věcí, již
mohou vnější okolnosti zcela ovládnout. To zároveň ovšem znamená, že je možné
(a žádoucí) se ke své přirozenosti navrátit. Případ otroctví i mnohoženství tak koncept
přirozenosti nezpochybňuje, ale naopak jej potvrzuje. Pokud bychom totiž vycházeli
z toho, že politická teorie v Duchu zákonů se obejde bez pojmu přirozenosti, ztratila by
183

se z politické oblasti nejen jakákoli normativita, ale především možnost čelit vnějším
okolnostem, a tedy například i ustavení despotického režimu. Montesquieu se zajisté
nedomnívá, že by mohl být za svého života svědkem ustavení uměřeného zřízení
v asijských či afrických zemí, ve svém díle však nikdy nerezignuje na možnost potlačit
nevhodné působení vnějších okolností (ať již přírodních či morálních), které ustavení
despocie napomáhají.
Rozdíly mezi těmito pozicemi jsou velice jemné a některé Montesquieuovy
výroky nahrávají Manentovu tvrzení o nedůležitosti, či dokonce absenci konceptu lidské
přirozenosti v Duchu zákonů. Avšak samotná pasáž z Předmluvy knihy vychází
z předpokladu, že jsme schopni určit, co je v souladu s lidskou přirozeností, a držet se
toho. Jak uvádí v Myšlenkách sám Montesquieu ohledně důkazů Boží existence proti
ateistům: „jedná se o přirozené city; jsou však lidé, kteří nic nepociťují.“540 Ano, jsou lidé,
kterým chybí přirozené city, stejně tak jako existují despotičtí vládci znásilňující přirozený
stud žen či lidskou svobodu. Z toho však pro našeho autora rozhodně nevyplývá, že
žádné přirozené city neexistují a že bychom je neměli sledovat. Možnost absence či
ztráty těchto citů však opět ukazuje, že podle Montesquieua je nutné posilovat lidskou
přirozenost pomocí morálních příčin, nikoli snad aby byla lidská přirozenost pozměněna,
ale aby bylo vůbec možné se jí řídit.
Uprostřed 18. století Montesquieu nabízí vlastní náhled, který se snaží skloubit
přijetí moderního přístupu k přírodě s klasickým (stoickým) pohledem na lidskou
přirozenost. Jak uvádí sám Montesquieu: lidé v jeho době se mylně domnívají, že
předmětem vědy jsou pouze poznatky z oblasti přírodní filosofie, zatímco etické
problémy jsou záležitostí mínění či pocitu. Stejně tak jsou lidé přesvědčeni, že vyvrácení
náhledu klasických myslitelů na přírodní vědy, které přinesla moderní doba, znamená, že
v jejich spisech není nic užitečného ani v oblasti morální a politické filosofie.541 Podle
Montesquieua tomu tak není. Stejně jako Aristotelés je Montesquieu přesvědčen, že
vhodnost určitého zřízení je nutné poměřovat situací obyvatel, kteří v něm žijí, nikoli
absolutními kritérii. Oproti klasickým myslitelům Montesquieu výrazně redukuje dosah
lidské přirozenosti, kromě toho klade velký důraz na specificky lidské city, které jsou
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silnějším morálním imperativem než rozum. Jak uvádí sám Montesquieu, jeho cílem není
zabývat se zákony, ale duchem zákonů, tedy vztahem mezi zákony a všemi okolnostmi,
které na ně působí (neboť působí na lidskou přirozenost). Není proto možné redukovat
politickou nauku na prvních osm, případně třináct knih Ducha zákonů, kde se
Montesquieu zabývá povahou a principem jednotlivých zřízení. Otázka podnebí je
především politickou otázkou a má v politické teorii své nezastupitelné místo. Přestože
její řešení je u Montesquieua řešením „moderním“, rámec jeho uvažování zůstává
klasický. Politická oblast zahrnuje jak problematiku přírodních věd, tak otázky etické,
sama

o sobě

však

vždy

zůstává

vědou

morální.
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Shrnutí
Cílem disertace je uchopit pojem nature v knize O duchu zákonů, neboť porozumění
autorově politické teorii předpokládá správně pochopit jeho pojetí lidské přirozenosti.
V názvu práce je záměrně uveden pojem nature, který v češtině zahrnuje jak
„přirozenost“, tak „přírodu“. Interpretace věnované pojetí lidské přirozenosti
u Montesquieua se ve velké většině zaměřují v linii Grotia a Pufendorfa na pojem
přirozeného práva a přirozeného zákona, Montesquieu však tyto pojmy téměř nepoužívá
a dává přednost pojmu přirozenost; systematické pojetí přirozeného práva ani rozbor
lidské přirozenosti navíc nikde v jeho díle nenalezneme. Skrze význam „přírody“ zahrnuje
koncept nature i problematiku podnebí, která je jedním z ústředních bodů politické
teorie v Duchu zákonů.
První část disertace se zabývá pojmem nature v souvislosti s vědeckou revolucí,
jíž byl Montesquieu nejen svědkem, ale v rámci akademie v Bordeaux též aktivním
účastníkem. Cílem této části je zjistit, jak se Montesquieu staví k novému pojetí přírody,
především se zřetelem k pochopení fungování lidského těla, bez něhož není možné
analyzovat teorii podnebí. Montesquieu přejímá nové mechanistické pojetí přírody, jež
spojuje s postavou Descarta. Jeho pojetí lidského těla navazuje na tzv. iatromechaniky,
kteří se hlásili k Descartově koncepci lidského těla jakožto stroje. Jak ukazuje rozbor
svalového stahu a vedení vzruchu, Montesquieu přejímá eklektickou pozici Hermana
Boerhaaveho, nikoli teze italských iatromechaniků. Zatímco však pro holandského lékaře
je pochopení fungování lidského těla předpokladem studia nemocí, Montesquieu skrze
působení vnějších vlivů na vlákna lidského těla zkoumá změny lidské povahy a vášní.
Jeho teze o působení vnějšího prostředí na člověka se přitom inspiruje klasickou
lékařskou teorií sex res non naturales (v jejímž rámci je podnebí jedním ze zkoumaných
faktorů), kterou v návaznosti na Boerhaaveho rozvinuli v 18. století především angličtí
lékaři. Jádro čtrnácté knihy Ducha zákonů, v níž Montesquieu ukazuje na příkladu ovčího
jazyka působení rozdílných teplot na živočišnou tkáň, je převzato z nevydané Eseje
o příčinách, kde se Montesquieu věnuje i dalším okolnostem působícím na vlákna
a tekutiny lidského těla. Ve své politické teorii se však omezuje na vliv podnebí, které má
dopad na velké celky lidí. Působení rozdílných teplot a vlhkosti vzduchu na stroj lidského
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těla, jehož následkem jsou rozdílné vášně a citlivost v různých podnebích, vysvětluje
Montesquieu zcela mechanicky: zatímco chladné severské podnebí posiluje statečnost
a odolnost místních obyvatel, a vede je tak ke svobodě, příliš horké podnebí Asie
způsobuje nečinnost a bázlivost, která napomáhá rozšíření despotismu. Aby byla
zodpovězena otázka možného determinismu v Duchu zákonů, o němž byla přesvědčena
nejen dobová cenzura, ale též někteří moderní interpreti, je nutné spojit zkoumání
o působení vnějších faktorů na lidské tělo s tím, jak Montesquieu chápe lidskou
přirozenost.
Montesquieu přejímá východiska moderních teoretiků přirozeného práva a proti
Hobbesovi obhajuje existenci přirozené spravedlnosti nezávisející na pozitivních
zákonech. Jeho pojetí přirozeného práva ovšem vychází z proudu římské tradice, která
postuluje přirozené právo společné lidem a zvířatům. Montesquieu tak navazuje
na stoický pojem oikeiósis a na rozdíl od Grotia a Pufendorfa odmítá ostrou linii
stanovující předěl mezi lidmi a zvířaty. I podle Montesquieua je rozum jedinečnou
lidskou vlastností, člověk však získává schopnost poznání až postupně a v jeho
rozhodování často převládají vášně. Vzhledem ke slabosti rozumu je morální apel
u Montesquieua vyjádřen city, jejichž základem jsou specificky lidské vášně, především
stud. Montesquieu nezpochybňuje úlohu rozumu, jako konstitutivní rys lidské
přirozenosti ale chápe její poddajnost a tedy možnost ztratit působením vnějších vlivů
vědomí jejích zásad. Meze působení vnějšího prostředí ukazují příklady otroctví
a ochrany studu. Montesquieu je rozhodným odpůrcem otroctví, odmítá nejen klasické
důvody pro zotročení, ale i působení podnebí, jemuž musíme vzdorovat vhodnými
morálními příčinami. Stejně tak tomu je v případě ochrany ženského studu, který podle
Montesquieua stojí v základu lidské družnosti, takže přesahuje koncept ryze ženské
ctnosti. Mechanické vysvětlení působení podnětů na lidskou povahu přitom podle
Montesquieua platí pouze pro příčiny tělesné povahy, nikoli pro příčiny morální, jak se
domnívá Hobbes, který buduje svoji politickou vědu po vzoru mechaniky. Montesquieu
se zajímá o lidské tělo a jeho fungování, mechanika však podle něj nemůže být základem
politické vědy. Poddajnost lidské přirozenosti ukazuje na nutnost zkoumat v rámci
politických zřízení rozličné okolnosti ovlivňující člověka, které musí zákonodárce vzít
v úvahu. Hobbesova redukce člověka na souběh mechanických sil je však podle
Montesquieua logikou despotismu, jenž činí z lidí zvířata. Člověk je bytostí rozumovou
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i vášnivou, přičemž rozum není pouhou početní dovedností, ale schopností nahlédnout
rozmanitost skutečnosti.
Montesquieu odmítá oddělovat v rámci konceptu nature přírodu a přirozenost,
jak to činí Pufendorf, neboť člověk v sobě obě složky spojuje. Protiví se mu však také
Hobbesovo rozšíření mechaniky na oblast politické vědy. V člověku se stýkají oba
významy pojmu nature, skrze pochopení lidské přirozenosti je možné oba pojmy vnímat
v určité křehké jednotě. Vzhledem k lidské tvárnosti je nutné uchopit všechny významy
nature, neboť pouze tak je možné uskutečnit uměřené zřízení, v němž žijí lidé
ve svobodě. Souběh těchto vnějších okolností Montesquieu vyjadřuje pojmem „duch
národa“. Politická věda tudíž musí vyrůstat ze správného uchopení lidské přirozenosti,
která není daností, avšak složeným a proměňujícím se celkem. To neznamená, že by
lidská přirozenost v Duchu zákonů neexistovala, podle Montesquieua je však nutné vzít
tuto lidskou nestálost v potaz a vhodně posilovat obecné zásady lidské přirozenosti, aby
bylo odvráceno nebezpečí despotismu.
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Concept of “nature” in Montesquieu’s Spirit of the Laws
Summary
The aim of the dissertation is to clarify concept of nature in the major work of
Montesquieu, The Spirit of the Laws. In fact we cannot fully comprehend political theory
of the author without a proper understanding of his conception of human nature. The
majority of interpreters treating this question regard Montesquieu as a follower of the
modern school of natural law, mainly Grotius and Pufendorf, and they focus their
attention on concepts of “natural right” and “natural law”. Nevertheless, Montesquieu
employs these terms rarely and he prefers to speak simply of “nature”; moreover, he
does not offer a systematic analysis of the concept of natural right, neither any
elaborate theory of human nature. The general notion of “nature” enables us to explore
the scientific meaning of this term covering theory of climate, as one of the central
points of author’s political theory.
The first part of dissertation analyses the scientific meaning of the concept of
nature. Through his activities at Bordeaux Academy Montesquieu was not only
a spectator of the scientific revolution but he played the role of an active participant in
this field. We focused on the author’s attitude to the new idea of nature, mainly with
regard to his attempt to understand human body. Montesquieu shares the Cartesian
mechanistic conception of nature and together with the iatromecanists he conceives
human body as “a machine”. By examining his position towards the muscular
contraction and sensorial excitation, we tried to show that Montesquieu follows the
eclectic position of Herman Boerhaave and not that of Italian iatromecanists. For the
Dutch scientist correct understanding of human body is the necessary condition for the
study of any kind of illnesses; Montesquieu, on the other hand, examines how the
external causes affect our passions and characters by modifying the fibres of our bodies.
He finds inspiration in the classical theory of “six things non‐natural” (where climate is
one of the six causes), developed in the 18th century mainly by British physicians.
In the second chapter of the book XIV of the Spirit of the Laws, taken word by
word from his Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères, never
published in his life, Montesquieu on the example of sheep’s tongue illustrates how the
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temperature of air affects the tissue of animal skin. In his essay Montesquieu examines
also other causes that modify the quality of fibers and liquors of human body but in his
political theory he concentrates on the consequences of climate as its effects are more
general. The explanation adopted by Montesquieu is entirely mechanistic. While the
cold climate of Nordic countries strengthen the fibers and slow down the circulation of
the liquors which produce courageous and independent people attached to their
freedom, the hot Asian climate makes the fibers more sensitive and delicate, and this
leads to the inactivity and timidity that allows the imposition of despotism. To be able to
answer the question of possible determinism in the Spirit of the Laws, perceived not
only by the censorship of the time but by some modern interpreters as well, it is
necessary to complete the study of external causes on human body with the author’s
conception of human nature.
In the argument with Hobbes Montesquieu defends the existence of natural
justice preceding positive laws and he assumes the basic arguments of the school of
modern natural law. But his conception of natural right follows roman classical tradition
proclaiming a natural right shared by men and animals. Thus Montesquieu adopts the
stoic concept of oikeiósis and unlike Grotius and Pufendorf he refuses to draw a sharp
distinction between men and other animals. Clearly he believes that reasoning is
a unique human ability but in his view men acquire the capacity of knowledge only
gradually and they are often dominated by their own passions. Due to the weakness of
reason, morality is expressed by sentiments founded in passions proper to men, for
example modesty (pudeur) or pity. Montesquieu does not want to cast doubt on the
importance of reason but he demonstrates that the essential trait of human nature is its
flexibility which means a possibility to lose the very awareness of it due to the external
causes. The external causes’ limits can be best understood by the study of slavery and
polygamy. Without any hesitation Montesquieu holds an anti‐slavery position: he rejects
not only classical arguments justifying slavery but the effects of climate as well. These
must be counterbalanced by appropriate moral causes. The same applies for modesty
that surpasses notion of a feminine virtue because it is the very condition of life in
society.
Montesquieu takes up the mechanistic explanation only for the external causes,
not universally as does Hobbes who tries to establish political science on mechanics.
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Montesquieu is deeply interested in the study of human body but he does not believe
that mechanics could be the base for political science. Flexibility of human nature
implies the necessity to study the effects of various causes that must be taken into
account by legislator because they are a part of political science. But the hobbesian
conception regarding man as an assembly of mechanical forces is a despotic logic that
makes men beasts. Man is a creature at the same time reasonable and passionate and
reason is not a simple capacity to calculate but the ability to conceive the reality in its
entirety.
Montesquieu does not make a clear distinction between the scientific and moral
sense in the very concept of nature as Pufendorf does, because the two meanings are
both present in man. He neither shares the Hobbes’s position of mechanical
understanding of politics. In Montesquieu’s view all possible meanings of “nature” are
present in man; through the concept of human nature we can seize a certain unity of the
term. With regard to flexibility of human nature, it is essential to conceive every
meaning of nature to be able to establish a moderate political regime where men can
live in freedom. Montesquieu calls the assembly of the causes modifying human nature
‘the general spirit of a nation’. Political science must be based on study of human nature
which is not a given fact but a composite and changing unity. This does not mean that
human nature as a concept has no place in Montesquieu’s political theory. Montesquieu
only tries to say that we have to take into account flexibility of men and that it is
necessary to reinforce the fundamental characteristics of human nature appropriately to
be able to avoid the danger of despotism.
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Le concept de « nature » dans l’Esprit des lois de Montesquieu
Résumé
La thèse se donne pour objet de saisir le concept de « nature » dans l’Esprit des lois
de Montesquieu. En effet, on ne peut bien comprendre la théorie politique de cet auteur
sans avoir éclairci comment il conçoit la nature humaine dans son ouvrage. La plupart
des interprètes qui se sont livrés à ce sujet ont placé Montesquieu dans le sillage
des jusnaturalistes modernes, Grotius et Pufendorf, en prêtant leur attention aux
concepts de « droit naturel » et de « loi naturelle ». Or, Montesquieu utilise rarement
ces notions au profit du terme « nature » tout court ; de plus, on ne trouve chez lui ni
une analyse systématique du droit naturel ni une théorie de la nature humaine. En
optant pour le terme général de « la nature », on couvre en même temps le champ
scientifique et la théorie des climats, problématique clé de la philosophie politique
de l’Esprit des lois.
Ainsi, la première partie de la thèse est consacrée à l’analyse du concept
de nature de point de vue scientifique. Grâce à ses engagements au sein de l’Académie
de Bordeaux Montesquieu n’est pas seulement un témoin des événements scientifiques
de son temps mais un participant actif. Notre but a été de mettre au jour l’attitude
de Montesquieu envers la nouvelle compréhension de la nature, surtout en ce qui
concerne sa conception du corps humain qui est au cœur de sa théorie des climats.
Montesquieu est partisan de la conception mécanique de la nature qu’il attache à
la pensée
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les iatromécaniciens, en concevant le corps humain comme une machine. Comme nous
l’a montrée l’analyse de la contraction musculaire et de l’excitation sensorielle,
Montesquieu reprend la position éclectique de Herman Boerhaave plutôt que celle
des iatromécaniciens italiens. Tandis que pour le médecin néerlandais une bonne
compréhension de la fonction du corps humain conditionne l’étude des maladies,
Montesquieu examine comment les causes extérieures affectent nos passions et nos
caractères en altérant les fibres du corps humain. Sa conception s’inspire de la théorie
classique des « six choses non‐naturelles » (dont le climat est un des six facteurs),
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développée au 18e siècle dans le sillage de Boerhaave surtout par les médecins
britanniques.
Dans le chapitre central du livre XIV de l’Esprit des lois qui est une reprise
de l’Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères, jamais publié
du vivant de l’auteur, Montesquieu montre les effets de la température de l’air sur
le tissu animal à l’exemple de la langue de mouton. Dans son essai Montesquieu traite
aussi des autres effets qui modifient la qualité des fibres et des liquides du corps
humain, or, dans sa théorie politique, il se borne aux conséquences du climat qui ont un
effet plus général. L’explication de Montesquieu est entièrement mécaniste. D’une part,
le climat froid du nord rend les fibres fortes et la circulation des liquides lente ce qui
a pour effet un peuple plus courageux et indépendant et ainsi plus attaché à la liberté.
D’autre part, le climat brûlant de l’Asie amollit les fibres des habitants ce qui provoque
l’abattement et la timidité qui ouvrent la voie au despotisme. Pour trancher la question
du déterminisme dans l’Esprit des lois dont étaient persuadés aussi bien la censure
de l’époque que certains interprètes modernes, il faut établir une liaison entre l’examen
des effets des facteurs extérieurs sur le corps humain et la conception de la nature
humaine telle qu’elle est proposée dans l’Esprit des lois.
Montesquieu reprend les points de départ des jusnaturalistes modernes et,
contre Hobbes, il soutient l’existence de la justice naturelle antérieure aux lois positives.
Or, sa conception du droit naturel suit la tradition du droit romain classique qui postulait
un droit naturel commun aux hommes et aux animaux. Ainsi Montesquieu fait le sien
le concept stoïque d’oikeiósis et, à l’encontre de Grotius et Pufendorf, il ne perçoit pas
une distinction nette entre les hommes et les animaux. Certes, il croit que la raison est
une capacité humaine unique mais les hommes acquièrent la faculté de connaître plutôt
tardivement et souvent ils se laissent dominer par leurs passions. Vu la faiblesse de
la raison, l’appel à la moralité est exprimé par les sentiments qui reposent sur
les passions proprement humaines, telle la pudeur ou la pitié. Montesquieu ne veut pas
mettre en cause l’importance de la raison, mais il montre que le trait essentiel de
la nature humaine est sa flexibilité ce qui signifie la possibilité d’en perdre toute notion
suite aux effets des causes extérieures. Les limites de ces effets paraissent le mieux si
l’on étudie les cas de l’esclavage et de la polygamie. Montesquieu soutient sans
ambiguïté la position contre l’esclavage. Il rejette non seulement les arguments
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classiques justifiant cette pratique mais aussi les effets du climat auxquels il faut résister
par les causes morales convenables. C’est aussi le cas de la pudeur qui dépasse la notion
de la vertu féminine car elle est la condition de la vie en société.
Montesquieu applique l’explication mécaniste du changement du caractère
humain uniquement aux causes physiques et non universellement comme Hobbes qui
constitue sa théorie politique à l’exemple de la mécanique. Montesquieu prend un vif
intérêt au fonctionnement du corps humain mais il ne croit pas que la mécanique puisse
fonder la science politique. La flexibilité de la nature humaine témoigne de la nécessité
d’examiner les effets des diverses causes que le législateur doit prendre en compte car
elles font partie de la science politique. Or, la conception hobbesienne qui regarde
l’homme comme un ensemble des forces mécaniques est perçue par Montesquieu
comme la logique du despotisme qui fait des hommes des bêtes. L’homme est un être
raisonnable et passionnel, la raison n’étant pas une simple capacité de calculer mais
également la faculté de concevoir la réalité dans sa totalité.
Montesquieu ne fait pas une distinction nette entre le sens scientifique et moral
au sein du concept de nature comme le fait Pufendorf car chez l’homme ces deux
notions se joignent. Il n’accepte pas non plus la solution de Hobbes qui comprend
le champ politique « mécaniquement ». Selon Montesquieu, c’est dans l’homme que se
retrouvent toutes les facettes de la nature et à travers le concept de nature humaine, il
est possible de concevoir une certaine unité de ce terme. Etant donné la flexibilité de
la nature humaine, il faut prendre en compte toutes les significations de la nature pour
pouvoir établir un régime politique modéré où les hommes puissent vivre en liberté.
Montesquieu exprime l’ensemble de ces causes extérieures modifiant la nature humaine
par le terme de « l’esprit général d’une nation ». La science politique doit se fonder sur
l’étude de la nature humaine qui n’est pas une donnée mais un ensemble composé et
changeant. Cela ne signifie pas que la nature humaine en tant que concept n’existe pas
chez Montesquieu. Notre auteur nous avertit simplement qu’il faut se rendre compte
de cette flexibilité des hommes et qu’il est nécessaire de renforcer convenablement
les traits fondamentaux de la nature humaine pour parer au danger du despotisme.

194

Seznam zkratek citovaných děl
Aristotelés:

EN

Ethica Nicomachea (Etika Níkomachova)

Ph.

Physica (Fyzika)

Pol.

Politica (Politika)

Cicero:

De off.

De officiis (O povinnostech)

De leg.

De legibus (O zákonech)

Montesquieu:

CR

Considérations sur la grandeur des Romains et sur leur décadence (Úvahy
o příčinách velikosti a úpadku Římanů)

DEL

Défense de l’Esprit des lois (Obrana Ducha zákonů)

EC

Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères (Esej
o příčinách, které mohou ovlivňovat povahy a charaktery)

EL

De l’Esprit des lois (O duchu zákonů)

LP

Lettres persanes (Perské listy)

195

Seznam literatury
Seznam literatury řadíme pro větší přehlednost do pěti oddílů: A. Montesquieuovy spisy;
B. Ostatní prameny; C. Studie a komentáře k Montesquieuovi; D. Ostatní sekundární
literatura; E. Elektronické zdroje. V seznamu jsou uvedeny pouze práce, které byly
použity při psaní disertace.

A. Montesquiueovy spisy:

Montesquieu, De l’esprit des lois, 4 svazky, vyd. J. Brethe de La Gressaye,
Les Belles Lettres, Paris 1950–61.
Montesquieu, De l’esprit des lois, 2 svazky, vyd. R. Derathé, Classiques
Garnier, Paris 1973.
Montesquieu, Essai sur le goût, vyd. C.‐J. Beyer, Droz, Genève 1967.
Montesquieu, Lettres persanes, vyd. P. Vernière, Classiques Garnier, Paris
2001.
Montesquieu, O duchu zákonů, Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003, přeložil S.
Lyer.
Montesquieu, Œuvres complètes, I, II, vyd. R. Caillois, Gallimard, Paris
1949–51.
Montesquieu, Œuvres complètes, 1‐3, vyd. A. Masson, Nagel, Paris 1950‐
1955.
Montesquieu, Œuvres complètes, 2, Considérations sur la grandeur
des Romains et sur leur décadence ; Réflexions sur la monarchie
universelle, vyd. F. Weil a C. P. Courtney, Voltaire Foundation, Oxford
2000.
Montesquieu, Œuvres complètes, 8, Œuvres et écrits divers, I, vyd. P.
Rétat, Voltaire Foundation, Oxford 2003.
Montesquieu, Œuvres complètes, 9, Œuvres et écrits divers, II, vyd. P.
Rétat, Voltaire Foundation, Oxford 2006.

196

Montesquieu, Œuvres complètes, 11‐12, Collectio juris, 2 svazky, vyd. I.
Cox a A. Lewis, Voltaire Foundation, Oxford 2005.
Montesquieu, Œuvres complètes, 13, Spicilège, vyd. R. Minuti, Voltaire
Foundation, Oxford 2002.
Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, vyd. L. Degraves, Robert Laffont, Paris
1991.
Montesquieu, Perské listy, Odeon, Praha 1989, přeložil J. Kopal.
Montesquieu, Pravdivá historie, Odeon, Praha 1983, přeložil K. Šafář.
Montesquieu, The Spirit of the Laws, vyd. A. M. Cohler, B. C. Miller, H. S.
Stone, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

B. Ostatní prameny:

Arbuthnot J., Essai des effets de l’air sur le corps humain, Paris, 1742,
přeložil Boyer de Pebrandié.
Arbuthnot J., Essai sur la nature et le choix des aliments, Paris, 1741,
přeložil Boyer de Pebrandié.
Aristote, Les politiques, GF Flammarion, Paris 1993, přeložil a poznámkami
opatřil P. Pellegrin.
Aristotelés, Etika Níkomachova, Petr Rezek, Praha 1996, přeložil A. Kříž.
Aristotelés, Fyzika, Petr Rezek, Praha 1996, přeložil A. Kříž.
Aristotelés, Politika, Petr Rezek, Praha 1998, přeložil A. Kříž.
Boerhaave H., Institutiones medicae, Lugduni Batavorum, 1727.
Boerhaave H., Institutions de Médecine, Paris, 1740, přeložil La Mettrie.
Cicero M.T., O povinnostech, Melantrich, Praha 1940, přeložil
J. Ludvíkovský.
Cicero M. T., De re publica De legibus with an English translation, vyd.
C. W. Keyes, Cambridge University Press, London 2000.
Descartes R., Correspondance, in: Œuvres complètes, I, AT, Vrin, Paris
1996.

197

Descartes R., La description du corps humain, in: Œuvres complètes, XI,
AT, Vrin, Paris 1996.
Descartes R., Le Monde, in: Œuvres complètes, XI, AT, Vrin, Paris 1996.
Descartes R., Principes de la philosophie, in: Œuvres complètes, IX, AT,
Vrin, Paris 1996.
Descartes R., Principy filosofie (výbor), Filosofia, Praha 1998, přeložili
T. Marvan a P. Glombíček.
Descartes R., Traité de l’Homme, in: Œuvres complètes, XI, AT, Vrin, Paris
1996.
Grotius H., Le droit de la guerre et de la paix, PUF, Paris 2005, přeložil
P. Pradier‐Fodéré.
Hobbes T., Základy filosofie státu a společnosti, nákladem České akademie
císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1909,
přeložil J. Král.
Hobbes T., Leviathan, vyd. R. Tuck, Cambridge University Press,
Cambridge 2003.
Hobbes T., On the Citizen, vyd. R. Tuck, Cambridge University Press,
Cambridge 1998.
Hume D., A Treatise of Human Nature, vyd. D. F. Norton a M. Norton,
Oxford University Press, Oxford 2000.
Cheyne G., An Essay of Health and Long Life, London, 1735.
Locke J., Druhé pojednání o vládě, Svoboda, Praha 1992, přeložil O. Krejčí.
Locke J., Esej o lidském rozumu, Svoboda, Praha 1984, přeložila
A. Dokulilová.
Locke J., Two Treatises of Government, vyd. P. Laslett, Cambridge
University Press, Cambridge 2004.
Machiavelli N., Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, vyd.
C. Vivanti, Einaudi, Torino 2000.
Mandeville B., The Fable of the Bees, vyd. P. Harth, Penguin Books,
London 1970.
Platón, Prótagoras, in: Platónovy spisy, III, OIKOYMENH, Praha 2003,
přeložil F. Novotný.
198

Plútarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů, I, Arista, Baset, Maitrea,
Praha 2006, přeložili V. Bahník, A. Hartmann, R. Mertlík a F. Stiebitz.
Pufendorf S. von, Le droit de la nature et des gens ou Système général
des Principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence et de
la politique, Amsterdam, 1712, přeložil J. de Barbeyrac.
Pufendorf S. von, On the Duty of Man and Citizen according to Natural
Law, vyd. J. Tully, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
Ramazzini B., Essai sur les maladies des artisans, in: Encyclopédie
des Sciences médicales ou Traité général et complet des diverses
branches de l’art de guérir, Paris, 1841, přeložil M. de Foucroy.
Rousseau J.‐J., Emil čili O vychování, I, II, Dědictví Komenského, Praha
1911, přeložili J. Novák a M. Svoboda.
Rousseau J.‐J., Emile ou De l’éducation, vyd. P. Burgelin, Gallimard, Paris
1969.
Rousseau J.‐J., Œuvres politiques, vyd. J. Roussel, Classiques Garnier, Paris
1989.
Rousseau J.‐J., Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi, in:
Rozpravy, Svoboda, Praha 1989, přeložila E. Blažková.
Smith A., The Theory of Moral Sentiments, Prometheus Books, New York
2000.
Voltaire, Lettres Philosophiques, vyd. R. Pomeau, GF Flammarion, Paris
1964.
Wainewright J., A Mechanical Account of the Non‐Naturals, London, 1707.

C. Studie a komentáře k Montesquieuovi:

1748 L’année de L’Esprit des Lois, Honoré Champion, Paris 1999.
Actes du Congrès Montesquieu, réuni à Bordeaux du 23 au 26 mai 1955,
Delmas, Bordeaux 1956.
Le Temps de Montesquieu, Actes du colloque international de Genève,
octobre 1998, Droz, Genève 2002.
199

Althusser L., Montesquieu, la politique et l’histoire, PUF, Paris 1981.
Aron R., Montesquieu, in: Les étapes de la pensée sociologique, Gallimard,
Paris 1976, str. 27‐76.
Bianchi L., „Montesquieu naturaliste“, in: Volpilhac‐Auger C. (vyd.),
Montesquieu, les années de formation (1689‐1720), příspěvky
přednesené na konferenci v Grenoblu (26‐27 září 1996), Liguori Editore,
Napoli 1999, str. 109‐124.
Binoche B., Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, PUF, Paris
1998.
Carrithers D. W., „Introduction, Montesquieu and the Spirit of
Modernity“, in: Carrithers D. W., Coleman P. (vyd.), Montesquieu and
the Spirit of Modernity, Voltaire Foundation, Oxford 2002, str. 1–35.
Carrithers D. W., „La philosophie pénale de Montesquieu“, Revue
Montesquieu, 1, 1997, str. 39‐64.
Casabianca D. de, „Des objections sans réponse ? A propos de
la ‘tentation‘ matérialiste de Montesquieu dans les Pensées“, Revue
Montesquieu, 7, 2003‐2004, str. 135‐156.
Casabianca D. de, „Dérèglements mécaniques et dynamique des fluides
dans L’Esprit des lois“, Revue Montesquieu, 4, 2000, str. 43‐70.
Casabianca D. de, L’Esprit des lois. Montesquieu, Ellipses, Paris 2003.
Casabianca D. de, Le sens de l’esprit. Les sciences et les arts : formations
du regard dans L’Esprit des lois, disertace obhájená na Université Aix‐
Marseille I, 2002.
Courtney C., „Montesquieu and the Natural Law“, in: Carrithers D. W.,
Mosher M. A., Rahe P. A. (vyd.), Montesquieu’s Science of Politics,
Essays on the Spirit of the Laws, Rowman and Littlefield Publishers,
Boston 2001, str. 41‐67.
Courtois J.‐P., Infléxions de la rationalité dans L’Esprit des lois, PUF, Paris
1999.
Courtois J.‐P., „Le physique et le moral dans la théorie du climat chez
Montesquieu“, in: Spector C., Hoquet T. (vyd.), Lectures de l’Esprit

200

des lois, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux 2004, str. 101‐
121.
Dedieu J., Montesquieu et la tradition politique anglaise, Librairie Victor
Lecoffre, Paris 1909.
Desgraves L., Volpilhac‐Auger C., Catalogue de la bibliothèque
de Montesquieu à la Brède, Liguori Editore, Napoli, Universitas, Paris,
Voltaire Foundation, Oxford 1999.
Dohnálková H., Montesquieu a nejkrásnější monarchie, Filosofia, Praha
2006.
Durkheim E., Montesquieu et Rousseau, précurseurs de la sociologie, M.
Rivière, Paris 1966.
Ehrard J., L’esprit des mots. Montesquieu en lui‐même et parmi les siens,
Droz, Genève 1998.
Goldzink J., Montesquieu et les passions, PUF, Paris 2001.
Goyard‐Fabre S., Montesquieu, adversaire de Hobbes, Archives des Lettres
Modernes, Paris 1980.
Goyard‐Fabre S., Montesquieu, la Nature, les Lois, la Liberté, PUF, Paris
1993.
Larrère C., Actualité de Montesquieu, Presses de Sciences Po, Paris 1999.
Larrère C., „Droit et mœurs chez Montesquieu“, in: Spector C., Hoquet T.
(vyd.), Lectures de l’Esprit des lois, Presses Universitaires de Bordeaux,
Bordeaux 2004, str. 233‐247.
Larrère C., „Lectures critiques: C. Spector, Le vocabulaire
de Montesquieu“, Revue Montesquieu, 5, 2001, str. 202‐203.
Larrère C., „Les typologies des gouvernements chez Montesquieu“, Revue
Montesquieu, 5, 2001, str. 157‐172.
Larrère C., „Montesquieu: comerce de luxe et commerce d’économie“, in:
Spector C., Hoquet T. (vyd.), Lectures de l’Esprit des lois, Presses
Universitaires de Bordeaux, Bordeaux 2004, str. 121‐145.
Larrère C., „Montesquieu et le stoicisme“, Lumières, 1, Stoïcisme antique
et droit naturel moderne, Bordeaux 2003, str. 59‐84.

201

Le Roux B., Hobbes et Montesquieu, Analyses et réflexions sur
Montesquieu De l’Esprit des lois, Ellipses, Paris 1987.
Manent P., La Cité de l’homme, Fayard, Paris 1994.
Manin B., „Montesquieu et la politique moderne“, in: Spector C., Hoquet
T. (vyd.), Lectures de l’Esprit des lois, Presses Universitaires
de Bordeaux, Bordeaux 2004, str. 171‐233.
Mason S. M., Montesquieu’s Idea of Justice, Martinus Nijhoff, The Hague
1975.
Pangle T., Montesquieu’s Philosophy of Liberalism, University of Chicago
Press, Chicago, London 1973.
Rosso C., Montesquieu moralista: dalle leggi al „bonheur“, Librerira
goliardica, Pisa 1965.
Russo E., „The Youth of Moral Life: the Virtue of the Ancients from
Montesquieu to Nietzsche“, in: Carrithers D.W., Coleman P. (vyd.),
Montesquieu and the Spirit of Modernity, Voltaire Foundation, Oxford
2002, str. 101–125.
Shackleton R., „Allies and ennemies: Voltaire and Montesquieu“, in:
Essays on Montesquieu and on the Enlightement, Voltaire Foundation,
Oxford 1988, str. 153–171.
Shackleton R., Essays on Montesquieu and on the Enlightement, Voltaire
Foundation, Oxford 1988.
Shackleton R., „La genèse de l’Esprit des lois“, in: Essays on Montesquieu
and on the Enlightement, Voltaire Foundation, Oxford 1988, str.49–64.
Shackleton R., „L‘Esprit des Lois: le manuscrit de la Biliothèque nationale“,
in: Essays on Montesquieu and on the Enlightement, Voltaire
Foundation, Oxford 1988, str. 85–93.
Shackleton R., „Montesquieu and Machiavelli, a reappraisal“, in: Essays on
Montesquieu and on the Enlightement, Voltaire Foundation, Oxford
1988, str. 117–133.
Shackleton R., Montesquieu. Critical Biography, Oxford University Press,
Oxford 1961.

202

Shackleton R., „The Enlightement: free inquiry and the world of the
ideas“, in: Essays on Montesquieu and on the Enlightement, Voltaire
Foundation, Oxford 1988, str. 303–331.
Shklar J., Montesquieu, Oxford University Press, Oxford 1987.
Spector C., „Montesquieu et la métaphysique dans les Pensées“, Revue
Montesquieu, 7, 2003‐2004, str 113‐134.
Spector C., „L’Esprit des lois de Montesquieu. Entre libéralisme et
humanisme civique“, Revue Montesquieu, 2, 1998, str. 139‐161.
Spector C., Le vocabulaire de Montesquieu, Ellipses, Paris 2001.
Spector C., „Vices privés, vertus publiques : de la Fable des abeilles à
L’Esprit des lois“, in: Carrithers D. W., Coleman P. (vyd.), Montesquieu
and the Spirit of Modernity, Voltaire Foundation, Oxford 2002, str. 127‐
157.
Starobinski J., Montesquieu par lui‐même, Seuil, Paris 1971.
Volpilhac‐Auger, C., Montesquieu. Mémoire de la critique, Presses
Universitaires de Paris‐Sorbonne, Paris 2003.
Vernière P., „Montesquieu et le monde musulman d’après l’Esprit
des lois“, in: Actes du Congrès Montesquieu, Bordeaux 1956, str. 175–
190.
Vernière P., Montesquieu et l’Esprit des lois ou la raison impure, Société
d'édition d'enseignement supérieur, Paris 1977.
Waddicor M., Montesquieu and the Philosophy of Natural Law, Martinus
Nijhoff, The Hague 1970.

D. Ostatní sekundární literatura:

Lumières, Magazine littéraire, 450, únor 2006.
Arendtová H., Vita Activa, OIKOYMENH, Praha 2007.
Ayache L., Hippocrate, PUF, Paris 1992.
Bailly A., Egger E. (vyd.), Dictionnaire grec‐français, Hachette, Paris 1950.

203

Bartoš H., „Koncept lidské přirozenosti v hippokratovském lékařství“, in:
Chvátal L., Hušek V. (vyd.), „Přirozenost“ ve filosofii minulosti
a současnosti, CDK, Brno 2008, str. 9‐24.
Bély L. (vyd.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, Paris 2005.
Bitbol‐Hesperiès A., Le principe de vie chez Descartes, Vrin, Paris 1990.
Bruneteau C., John Arbuthnot (1667‐1735) et les idées au début du dix‐
huitième siècle, disertace obhájená v červnu 1973 na Univerzitě Paris III,
Lille 1974.
Burbage F., La nature, GF Flammarion, Paris, 1998.
Canguilhem G., Connaissance de la vie, Vrin, Paris 2006.
Canguilhem G., La formation du concept de réflexe au XVIIe et XVIIIe
siècles, Vrin, Paris 1977.
Canto‐Sperber M. (vyd.), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale,
PUF, Paris 2004.
Crowe M. B., „The impious hypothesis: a paradox in Hugo Grotius?“, in: K.
Haakonssen (vyd.), Grotius, Pufendorf and Modern Natural Law,
Ashgate, Dartmouth 1999, str. 3‐34.
Darmon J.‐C., Delon M. (vyd.), Histoire de la France littéraire, 2,
Classicismes, PUF, Paris 2006.
Delon M. (vyd.), Dictionnaire européen des Lumières, PUF, Paris 2007.
Descola P., Par‐delà nature et culture, Gallimard, Paris 2005.
Dubois J., Lagane R., Lerond A., Dictionnaire du français classique,
Larousse, Paris 2001.
Duby G., Dějiny Francie, Karolinum, Praha 2003.
Duchesneau F., La physiologie des Lumières, Martinus Nijhoff, The Hague
1982.
Duchesneau F., Les modèles du vivant de Descartes à Leibniz, Vrin, Paris
1998.
Ehrard J., L’idée de nature en France dans la première moitié du XVIIIe
siècle, Albin Michel, Paris 1994.
Ernout A., Meillet A. (vyd.), Dictionnaire étymologique de la langue latine,
Klincksieck, Paris 1932.
204

Gert B., „Hobbes’s psychology“, in: T. Sorrel (vyd.), Cambridge Companion
to Hobbes, Cambridge University Press, Cambridge 1996, str. 157‐175.
Grmek M. D. (vyd.), Histoire de la pensée médicale en Occident, 1,
Antiquité et Moyen Âge, Seuil, Paris 1995.
Grmek M. D. (vyd.), Histoire de la pensée médicale en Occident, 2, De
la Rennaissance aux Lumières, Seuil, Paris 1996.
Grmek M. D., La première révolution biologique. Réflexion sur
la physiologie et la médecine du XVIIe siècle, Payot, Paris 1990.
Guyénot F., Les sciences de la vie aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’idée
de l’évolution, Albin Michel, Paris 1941.
Haakonssen K. (vyd.), Grotius, Pufendorf and Modern Natural Law,
Ashgate, Dartmouth 1999.
Haakonssen K., Natural Law and Moral Philosophy, Cambridge University
Press, New York 1996.
Havránek B. a kol., Slovník spisovného jazyka českého, IV, P‐Q, Academia,
Praha 1989.
Jaffro L., Le sens moral. Une histoire de philosophie morale de Locke à
Kant, PUF, Paris 2000.
Jesseph D., „Hobbes and the method of natural science“, in: T. Sorrel
(vyd.), Cambridge Companion to Hobbes, Cambridge University Press,
Cambridge 1996, str. 86‐107.
Jinek J., „Aristotelés o panství: mezi Heideggerem a Gagarinem“, Reflexe,
31, 2006, str. 19‐44.
Koyré A., Etudes newtoniennes, Gallimard, Paris 1968.
Koyré A., Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru, Vyšehrad, Praha
2004.
Leclant J., (vyd.), Dictionnaire de l’Antiquité, PUF, Paris 2005.
Lenoble R., Histoire de l’idée de nature, Albin Michel, Paris 1969.
Lindeboom G. A., Herman Boerhaave. The Man and his Work, Methuen,
London 1968.
Littré E., Dictionnaire de la langue française, díl 4, Gallimard, Hachette,
Paris 1969.
205

Littré E., Dictionnaire de la langue française, díl 5, Gallimard, Hachette,
Paris 1969.
Long A., Hellénistická filosofie, OIKOYMENH, Praha 2003.
Magnien V., Lacroix M. (vyd.), Dictionnaire grec‐français, E. Belin, Paris
1969.
Manent P., Histoire intelectuelle du libéralisme, Calmann‐Lévy, Paris 1987.
Neumann J., Hořejší V. (vyd.), Velký francouzsko‐český slovník, I, II,
Academia, Praha 1992.
Niebyl P. H., „The Non‐Naturals“, Bulletin of the History of Medicine,
Volume XLV, Baltimore, The John Hopkins Press, 1971, str. 486‐492.
Palkoska J., „Bůh jako le lieu d’idées v Malebranchově filosofii“, Reflexe,
33, Praha 2007, str. 33‐59.
Polin R., „Politický a morální závazek u T. Hobbese“, Reflexe, 25, Praha
2004, str. 79‐99.
Polin R., Politique et philosophie chez Thomas Hobbes, PUF, Paris 1953.
Rather L. J., „The ‘six things non‐natural’: A note on the origins and fate of
a doctrine and phrase“, CLIO MEDICA. Acta Academiae Internationalis
Historiae Medicinae, volume 3, Pergamon Press, Oxford, New York,
1968, 4, November 1968, str. 337‐349.
Raynaud P., Rials S. (vyd.), Dictionnaire de philosophie politique, PUF, Paris
2003.
Rey A. (vyd.), Dictionnaire historique de la langue française, 2, Le Robert,
Paris 1998.
Rey‐Debove J., Rey A. (vyd.), Le nouveau Petit Robert, Le Robert, Paris
2004.
Rist J. M., Stoická filosofie, OIKOYMENH, Praha 1998.
Roche D., Le Siècle des lumières en province. Académies et académiciens
provinciaux 1680‐1789, I, Edition de l’Ecole des Hautes études en
Sciences Sociales, Paris 1989.
Roger J., Les sciences de la vie dans la pensée française au XVIIIe siècle,
Albin Michel, Paris 1993.

206

Sorell T., „Hobbes’s scheme of the science“, in: T. Sorrel (vyd.), Cambridge
Companion to Hobbes, Cambridge University Press, Cambridge 1996,
str. 45‐61.
Sorrel T. (vyd.), Cambridge Companion to Hobbes, Cambridge University
Press, Cambridge 1996.
Strauss L., Eseje o politické filosofii, OIKOYMENH, Praha 1995.
Strauss L., Cropsey J. (vyd.), History of Political Philosophy, University of
Chicago Press, Chicago 1963.
Strauss L., Natural Right and History, University of Chicago Press, Chicago
1953.
Taton R., La science moderne. De 1450 à 1800, PUF, Paris 1995.
Tuck R., „Grotius, Carneades and Hobbes“, in: K. Haakonssen (vyd.),
Grotius, Pufendorf and Modern Natural Law, Ashgate, Dartmouth 1999,
str. 85‐104.

E. Elektronické zdroje (stav ke dni 25. května 2009):

Dictionnaire électronique Montesquieu:
http://dictionnaire‐montesquieu.ens‐lsh.fr/
Diderot D., Le Rond d’Alembert J. (vyd.), Encyclopédie:
http://portail.atilf.fr/encyclopedie/

207

