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Montesquieu műveinek magyar recepciója 
már a 18. századtól fogva igencsak jelentősnek 
mondható, ami  nemcsak e sokrétű szerző több 
diszciplínára és műfajra gyakorolt termékeny ha-
tásában, hanem a róla szóló, a szakmai körök 
szűk világát meghaladó vitákban is megnyilvá-
nult. Hatásának élő voltát mi sem jelzi jobban, 
mint az a tény, hogy műveit a 18. századtól kez-
dődően, egészen napjainkig folyamatosan fordít-
ják magyarra: kezdve a Bessenyei György által 
1779-ben készített  első magyar fordítással, amely 
A törvények szelleméről írt műből közöl három 
részletet, egészen a 21. században megjelent for-
dításokig, amelyek közül a legutóbbi az ízlésről 
szóló Enciklopédia-cikk volt (a magyar recepció-
történetről vö. Balázs Péter  és Penke Olga kime-
rítő cikkét: Montesquieu műveinek és gondolatainak 
fogadtatása a 18. század végétől napjainkig Magyar-
országon, Itk 2012/1). Ennek ellenére a Montes-
quieu-életműnek még mindig maradtak olyan 
darabjai, amelyek ismeretlenek a széles magyar 
olvasóközönség előtt . Ezt a hiányt igyekszik pó-
tolni a L’Harmatt an Kiadó Rezonőr sorozatában 
megjelent, A törvények szelleméről védelme. 
Gondolataim címet viselő kötet. A magyar kiadást 
teljes egészében egyetlen kutató jegyzi: a váloga-
tás, a fordítás, a bevezető és a jegyzetek mind Ko-
vács Eszter munkáját dicsérik.

Mindazok számára, akiknek nem Montes-
quieu, vagy a 18. századi francia fi lozófi a és iro-
dalom a szűkebb szakterületük, rögtön 
felmerülhet a kérdés, hogy mi indokolhatja egy 
olyan fordításkötet közreadását, amely egyrészt 
egy 1750-ben, eredetileg névtelenül megjelent vá-
lasziratot tartalmaz néhány korabeli janzenista 
teológusnak A törvények szelleméről írott kritikái-
ra, másrészt pedig válogatást nyújt a szerző ha-
gyatékából származó elegyes gondolataiból, fel-
jegyzéseiből, amely mintegy másfél évszázaddal 

a szerző halálát követően jelent meg először 
nyomtatásban? Mit tehet hozzá egy ilyen kötet a 
magyar Montesquieu-recepcióhoz? Ha átolvas-
suk az – egyszerűségéből kifolyólag igen elegáns 
kivitelű – kötetet, rájöhetünk, hogy itt  nem pusz-
tán kultúrtörténeti kuriózumról van szó, amely 
csak mellékes pontokon bővíti azoknak a gondo-
latoknak a körét, amelyeket a magyar olvasókö-
zönség már ismerhet a korábban is hozzáférhető 
művekből. Ezzel szemben azt mondhatjuk, hogy 
a kötetnek két fontos hozadéka van: egyrészt 
igen lényeges adalékokkal szolgál Montesquieu 
módszertani újításának, ezáltal eszmetörténeti 
helyének meghatározásához, másrészt pedig se-
gít pontosítani, árnyalni az életmű néhány kulcs-
fogalmát, elgondolását. Jelen írásban ezt a két ál-
lítást a törvény fogalma mentén igyekszem 
szemléltetni.

Akár az az állítás is megkockáztatható, hogy 
Montesquieu kulturális kontextusát, szűkebb ér-
telemben pedig a korabeli francia fi lozófi ai palet-
tán elfoglalt helyzetét ezek a művek világíthatják 
meg igazából a magyar olvasóközönség számára. 
A kötet mindkét darabjából, a Védelemből és a 
Gondolatokból is kiderül ugyanis, hogy Montes-
quieu (amint arra már Comte és Durkheim is rá-
mutatott ) volt a politikatudomány megalapozója, 
sőt – Herder előfutáraként – lerakta az etnológia 
alapköveit is. Ezekből az írásokból is kitűnik a 
módszertani váltás, amelynek lényege, hogy a 
törvények szelleméről szóló vizsgálódás tárgya a 
földön élt összes ember történetének és intézmé-
nyeinek vizsgálatából igyekszik kiindulni. Noha 
a későbbi eszmetörténeti vizsgálatok számos vo-
natkozásban megkérdőjelezték Montesquieu ku-
tatásainak pontosságát, módszertanának „empi-
rikus fordulata” mégis nyilvánvaló, különösen, 
ha szembeállítjuk például Bossuet Értekezés az 
egyetemes történelemről (1681) című művével, ahol 
a történelem menetét teljes egészében a gondvi-
selés határozza meg, a vizsgálódás egyetemessé-
ge pedig annak megállapításában áll, hogy a Bib-
lia már mindent elmondott . Montesquieu a Véde-
lemben a következőképpen foglalja össze fő 
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műve tárgyát és célkitűzését: „Ha valaki egy ki-
csit is művelt, azonnal látja, hogy ennek a könyv-
nek a témája a világon élő összes nép törvényei és 
különféle szokásai. (…) A Szerző megkülönböz-
teti ezeket az intézményeket, megvizsgálja azo-
kat, amelyek a leginkább megfelelnek a társada-
lomnak és az egyes társadalmaknak, keresi ere-
detüket, felfedi létrejött ük fi zikai és erkölcsi oka-
it, megvizsgálja azokat, amelyek önmagukban 
véve is bizonyos mértékben jók, és amelyek nem 
azok…” Montesquieu, amikor a történelem vezé-
relveit próbálja felkutatni, nem annyira a jelensé-
gek mögött i lényeget, hanem a jelenségek tör-
vényszerűségeit szeretné kimutatni, azaz nem 
változhatatlan metafi zikai premisszákhoz pró-
bálja hozzáigazítani a történelem tényeit, hanem 
maguknak a tényeknek az összehasonlításából 
próbál következtetéseket levonni. A szerző 
A törvények szelleméről módszertani alapállását a 
legpontosabban a Védelemben fogalmazza meg: 
„nem az okokról beszél, és nem is hasonlítja ösz-
sze az okokat, hanem a következményekről be-
szél, és a következményeket hasonlítja össze”. 
Judith N. Shklar monográfi ájában ezért hangsú-
lyozza, hogy Montesquieu szemléletmódja Des-
cartes racionalizmusának és Newton tudomá-
nyos módszertanának az örököse, és átvitele a 
jogtudományok területére (Montesquieu, 1987). 
Ez pedig általánosabb értelemben azt a meggyő-
ződést is maga után vonja, hogy a tudomány ki-
gyógyíthatja az embert az általános előítéleteiből, 
ezáltal pedig erkölcsi orvosságként szolgál, 
amely révén az ember hasznossá és boldoggá is 
lesz (nem véletlen, hogy a szerző 1725-ben az 
Értekezés az okokról, melyek a tudományok művelésére 
ösztönöznek címmel terjesztett e elő elgondolásait 
a bordeaux-i Akadémia számára).

A módszertani racionalizmus és a gondvise-
lés vezérelvétől mentes történelemszemlélet 
mindazonáltal nem jelenti azt, hogy Mont-
esquieu jogelmélete a természetjogi vagy a kont-
raktualista hagyományba illeszkedne. Althusser 
hívta fel a fi gyelmet arra, hogy ebben a hagyo-
mányban a természeti állapot hipotézisében a 
társadalomnélküli állapot igazából az ideális tár-
sadalomról alkotott  elképzelések ahistorikus 
visszavetítése egy fi ktív múltba. A társadalmi 
szerződés gondolata viszont, amely az emberi-
ségnek a társadalmiságba való átmenetét hivatott  
megmagyarázni, éppen azzal az elképzeléssel 

szakít, hogy a társadalmi intézmények az isteni 
alkotás vagy a természetes rend következményei 
(vö. Montesquieu. La politique et l’histoire, 1959). 
Ezzel szemben Montesquieu-nél a polgári törvé-
nyek nem az ideális rend megnyilvánulásai, 
amelyek parancsolat formájában valósulnak 
meg, hanem az emberi jelenségek közötti im-
manens kapcsolatok, a „dolgok természetéből” 
következő „szükségszerű viszonylatok”. A szük-
ségszerűséget abból adódik, hogy adott  éghajla-
tokon csupán bizonyos szokásjog és erkölcsiség 
fejlődhet ki, azaz maguk a természet viszonyai 
prefi gurálják a pozitív jog kialakulását. Már az 
egyik kiemelkedő kortárs, Rousseau is jól látja 
ezt az eltérést, amikor az Emilben Mont-
esquieu-nek a jogra vonatkozó elgondolásait 
élesen megkülönbözteti Grotius és Hobbes jogel-
méletétől: „A politikai jog még születendőfélben 
van, és nagy a gyanúm, hogy sohasem is fog 
megszületni. (…) Az egyetlen újabb kori író, aki 
hivatva lett  volna ezt a nagy és haszontalan tudo-
mányt megteremteni, a jeles Montesquieu volt. Ő 
azonban óvakodott  att ól, hogy a politikai jog 
alapelveiről értekezzék. Beérte a fennálló kor-
mányzatok tételes jogának tárgyalásával, márpe-
dig mi sem elütőbb egymástól a világon, mint ez 
a kétfajta tudomány. Mindazonáltal az, aki józa-
nul akar ítélni a kormányzatok valóságos szerke-
zetéről, kénytelen egyesíteni e két tudományt, 
hiszen tudnia kell azt, aminek lennie kellene, 
hogy helyesen ítélhesse meg azt, ami van.”

A törvények szelleméről védelme című vitairat-
ból ugyanakkor az is kiderül, hogy milyen szel-
lemtörténeti kontextusban íródott  a fő mű, pon-
tosabban, hogy milyen vallási dogmatizmussal 
kellett  szembenéznie a bordeaux-i jogtudósnak, 
amikor ilyen törvényfogalom képezte vizsgáló-
dásai kiindulópontját. A janzenista bírálók 
elsősorban a parancsolat értelmében vett törvény 
fogalmának megváltoztatását kérik számon 
Montesquieu-től, amiből kifolyólag a spinoziz-
mussal és deizmussal vádolják meg, szemére vet-
ve, hogy nem ismeri el a kinyilatkoztatott  vallást. 
A Védelemben, harmadik személyben nyilatkozva 
magáról, Montesquieu azt emeli ki, hogy szem-
beszállt Hobbes és Spinoza „veszélyes rendszere-
ivel”, akik azzal forgatt ák fel a vallás és az erköl-
csiség rendszerét, hogy szerintük a törvények 
az univerzális harc és a vak végzet szükség-
szerű következményei. Ezzel szemben, mondja, 
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A törvények szelleméről szerzője „először azt szö-
gezte le, hogy az igazság és az igazságérzet tör-
vényei a tételes törvények előtt  léteztek, bebizo-
nyított a, hogy minden lénynek vannak törvényei, 
már teremtésük előtt  is voltak lehetséges törvé-
nyeik, és Istennek is vannak törvényei, amelye-
ket, magának alkotott .” Montesquieu tehát min-
denáron igyekszik eloszlatni azt a kételyt, hogy ő 
az ateizmus híve lenne, ugyanakkor azt állítja, 
hogy a spinozizmus rendszerét éppen a fentiek 
szerint megalapozott  természetvallás által lehet 
eloszlatni. Amint védekezésében állítja, műve 
alapvetően politikai és jogi értekezés, ezért a kü-
lönféle hamis vallásokat pusztán emberi intéz-
ményekként kezelte, és nem kívánta megkérdője-
lezni a keresztény vallás isteni intézményét.

Montesquieu szerint klerikális bírálói abban 
tévednek, hogy a politikáról, az intézményekről 
és szokásokról szóló megállapításait a vallásról 
szóló kijelentésekként értelmezik, tehát kiragad-
ják kontextusukból és szándékosan félreértelme-
zik. Eklatáns példája az ilyen félreértelmezésnek, 
hogy a poligámiáról szóló fejezetekből a bírálók 
azt a következtetést próbálják levonni, hogy a 
szerző védelmezi ezt a keresztény vallási törvé-
nyek által tiltott  intézményt. Ezzel szemben 
Montesquieu azt állítja, ő csupán leírta, hogy bi-
zonyos éghajlatokon, ahol jóval több lány, szüle-
tik, mint fi ú, a poligámiát tiltó törvény nem jöhe-
tett  létre, mivel nem férne össze a természet adott  
helyen megszokott  rendjével. Mindazonáltal le-
szögezte, hogy csupán az empirikus tényeket 
okait kívánta magyarázni, amikor megállapítot-
ta, hogy bizonyos országokban a poligámia hatá-
sai nem ugyanolyan negatívak, mint más orszá-
gokban, azonban ezzel még nem legitimálta a je-
lenséget. Judith N. Shklar úgy véli, amikor Mont-
esquieu azt állítja, hogy ő csak leírni akart, nem 
pedig ítélkezni, igazából kitérő és képmutató vá-
laszt adott . Shklar tehát mintegy azt kéri számon 
a szerzőn, hogy nem vállalta fel az általa gyako-
rolt szemléleti váltást, hogy tudományos mód-
szerekkel kezeli az emberi intézményeket, azaz 
immár nem rendeli alá az egyetlen kinyilatkozta-
tott  erkölcsi rendszer tekintélyének. A törvények 
szelleméről védelme azonban éppen azt bizonyítja, 
hogy Montesquieu előítéletekkel szembeni 
állásfoglalása (a fő mű előszavában írja: „Vezérel-
veimet a legkevésbé sem a magam előítéleteiből 
merített em, hanem a dolgok természetéből.”) 

nem jelent egyértelmű szakítást a hagyományos 
vallás metafi zikai diskurzusával. Nála még vi-
szonylag problémamentesen elfér egymás mel-
lett  ez a két diskurzus. A Gondolataimban találha-
tunk vallást kritizáló epés megjegyzéseket is 
(csak egy példát idézve: „Egy szerző értekezést 
írt a mesterségek okozta betegségekről. Én a val-
lásokból származókról szeretnék értekezést 
írni.”), ez azonban nem zárja ki az olyan feljegy-
zéseket sem, amelyek – a racionális kételyek 
megfogalmazása ellenére is – egyértelműen bizo-
nyítják a szerző erős vallásos meggyőződését 
(„Legyen bár tévedés a lélek halhatatlansága, ak-
kor is nehezemre esne, hogy ne higgyek benne. 
Nem is tudom, hogy gondolkodhatnak így az 
ateisták. /…/ Én nagyon örülök, ha azt gondolha-
tom, hogy halhatatlan vagyok, mint maga Isten. 
A metafi zikai gondolatok a kinyilatkoztatott  
igazságoktól függetlenül is örök boldogságom 
nagyon erős reményét tartják fenn bennem, és 
erről nem szívesen mondanék le.”).

Ezért úgy vélem, fentebb idézett  könyvében 
Althusser Shklarnál pontosabb képet nyújt 
Montesquieu törvényfogalmáról, amikor 
szövegszerűen bizonyítja, hogy a szerzőnél még 
igencsak egymás mellett él a newtoni 
tudományos törvényfogalom és a parancsolatként 
értett  törvény eszméje. A Védelemben megfogal-
mazott  érvei ugyan nem mindig nevezhetők erő-
seknek, ugyanakkor képmutatóaknak sem, hi-
szen A törvények szelleméről bevezető fejezetében 
– a viszony-fogalomként értett  törvény mellett  – 
egyértelműen jelen van a pozitív törvényeket 
megelőző, nem ember alkott a törvény fogalma is: 
„A különböző értelmes lényeknek lehetnek olyan 
törvényeik, amelyeket maguk alkott ak; de van-
nak olyan törvényeik is, amelyeket nem ők alkot-
tak. (…) Mielőtt  megalkotott  törvényeik lett ek 
volna, megvolt már az igazságos viszonyoknak a 
lehetősége. Azt mondani, hogy semmi sem igaz-
ságos vagy igazságtalan azon kívül, amit a tételes 
törvények elrendelnek, illetve tiltanak, ugyan-
annyi, mintha azt mondanók, hogy mielőtt  a kört 
megrajzoljuk, nem volt valamennyi sugara 
egyenlő.” Cassirer A felvilágosodás fi lozófi ája című 
művében ebből a passzusból azt a következtetést 
vonja le, hogy Montesquieu a jog „apriorizmusá-
nak” eszméjét vallja, azaz a jogot olyan rendszer-
ként fogja fel, amelynek ugyanúgy megvan a 
maga objektív struktúrája, mint a matematiká-
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nak. Azonban talán helyesebb azt mondani, hogy 
ez még csak az érem egyik oldala, a másik olda-
lon ugyanis jelen van az isteni törvény, amelyet 
az ember, értelme korlátoltságából adódóan nem 
követ állandóan. A törvények szelleméről következő 
passzusa jól bizonyítja ezt az egyidejű együttállást 
és elkülönülést: „Az embert mint fi zikai lényt 
változhatatlan törvények kormányozzák, épp-
úgy, mint minden más testet. Mint gondolkodó 
lény, szüntelenül megszegi azokat a törvényeket, 
amelyeket Isten állapított  meg, és megváltoztatja 
azokat, amelyeket ő maga állapított  meg.” 
A „dolgok természete”, amelyből Montesquieu 
szerint a törvények következnek, nem korlátoz-
ható egy olyan rendre, amelyet a jelenségekből 
kiinduló empirikus vizsgálódás maradéktalanul 
feltárhat, hanem legalább ugyanolyan mértékben 
az európai eszmetörténet ókortól tartó tekinté-
lyéből kialakuló, a hagyomány folyamatossága 
által igazolt, szintetizáló tudáshorizontot is je-
lent. A „nature des choses” fogalma, a maga lát-
szólag tautologikus jellege ellenére, éppen e szel-
lemtörténeti hagyományba való ágyazott sága 
miatt  válhat jogelméleti kulcsfogalommá Mont-
esquieu-nél, amely a jog normatív érvényességét 
a természet valóságával igyekszik összekötni. 
Nem véletlen, hogy ez a fogalom Lucretius De 
rerum naturájára utal, ahol a természett örvényt 
nem a lex naturae, hanem a foedus naturae kifejezés 
jelöli, amely alapvetően az embernek a termé-
szett el kötött  szerződését, szövetségét jelentett e, 
tehát arra vonatkozó szintéziskísérlet, hogy az 
igazságosságot az emberi konvenciókból és a ter-
mészetből egyszerre vezesse le.

A magyar fordításkötet nagyobb részét kite-
vő másik anyagból, a Gondolataimból fény derül 
mindarra, amit egy szerző „szellemi műhelyé-
nek” szoktak nevezni, azaz arra a kultúrtörténeti 
kontextusra, amelyből kiindulva feltérképezhető 
a szerző jó néhány gondolatának a forrásvidéke. 
Ezekből a feljegyzésekből derül ki, hogy Montes-
quieu-re nem csupán az olyan jelentős modern 
kori gondolkodók hatott ak, mint például Hob-
bes, Pufendorf, Grotius, Locke, Maupertuis, stb., 
hanem olyan, kevésbé ismert szerzők is, mint 
Jean- François Melon, Bernardini Ramazzini, 
Melchior de Polignac, Gilbert Burnet, Jean-Bap-
tiste Dubos, stb., ezenkívül pedig folyamatosan 
jelen vannak a görög-római antikvitásra történő 
utalások is. Mivel ezek a feljegyzések a szerző 

életében nem kerültek kiadásra, itt  jóval bátrabb 
megfogalmazásokkal találkozhatunk a politika 
és a vallás kapcsolatára vonatkozóan, mint pél-
dául a kiadásra szánt művekben. Az egyik fel-
jegyzés a jogi és a vallásos szféra elkülönítésének 
a Védelemben is hangsúlyozott  törekvését fogal-
mazza meg: „Annak szembeötlő bizonyítéka, 
hogy az emberi törvényeknek nem szabad 
zavarniuk a vallás törvényeit, éppen az, hogy a 
vallás alapelvei nagyon ártalmasak, ha a politika 
átveszi őket.”

Montesquieu tehát nem tagadja a vallásos 
törvények érvényességét, amikor a polgári törvé-
nyek immanenciáját igyekszik megalapozni, és e 
törekvése során elsősorban az antik politikaelmé-
letekhez tér vissza. Egyik feljegyzésében a követ-
kezőképpen határozza meg a törvények célját: 
„Platón csodálatra méltó gondolata, hogy a tör-
vények az értelem rendeleteit hirdetik ki azok-
nak, akiknek nem lehet ennek közvetlen forrása 
az értelem.” Látható, hogy itt  a „dolgok termé-
szete”, amely a törvényeket megalapozza, egy 
racionális előzetes szférára utal, maguk a törvé-
nyek pedig a szükségszerű közvetítő elem a kor-
látozott  értelem számára. Ez a megfogalmazás 
nem tagadja az igazságos viszonyok közvetlen 
kinyilatkoztatásának lehetőségét, azonban arra is 
rávilágít, hogy a törvény közvetítése elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy a potencialitás létmódjában 
létező igazságosságot racionálisan lehessen for-
malizálni.

Montesquieu ugyanakkor mintha azt is tuda-
tosítaná, hogy a törvénynek az a fogalma, ame-
lyet a maga immanenciájában igyekszik megala-
pozni, alapvetően fi lozófi ai konstrukció. A Gon-
dolataim egy másik helyén a következőket írja a 
szabadság és a törvények viszonyáról: „A teljes 
szabadság inkább fi lozófi ai, mint jogi állapot, 
ami nem jelenti azt, hogy nincsenek nagyon jó és 
nagyon rossz kormányzatok, és hogy az alkot-
mány nem akképp gyengül, ahogy távolodik a 
szabadság fi lozófi ai ideájától. Egy ókori szerző [a 
lábjegyzetekből tudjuk meg, hogy Szolónról le-
het szó] a törvényeket pókhálóhoz hasonlított a, 
amely nem ér többet, mint hogy a legyek belera-
gadnak, de a madarak szétt épik; én a jó törvénye-
ket egy olyan nagy hálóhoz hasonlítanám, 
amelyben fogva vannak a halak, de szabadnak 
érzik magukat, a rossz törvényeket pedig olyan 
hálóhoz, amely annyira összeszorítja őket, hogy 
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azonnal érzik: fogságba estek.” A törvénynek ez 
az antikvitásra visszamenő fogalma egyértelmű-
en nem a vallási, hanem a polgári törvényekre 
utal, magyarán azáltal próbál továbblépni a nor-
mativitásnak a keresztény dogmatikából szárma-
zó elképzelésein, hogy a szabadság problémáját 
nem a szabad akarat logikájából kiindulva gon-
dolja el, hanem igyekszik tisztán politikai értel-
met adni neki. Egy másik feljegyzés igazolja ezt 
az értelmezést: „A politikában távolról sem azt 
jelenti a szabadság szó, mint amilyen jelentést a 
szónokok és a költők adnak neki. Ez a szó tényle-
ges értelemben csak egy kapcsolatot fejez ki, és 
nem arra szolgál, hogy megkülönböztessük a kü-
lönböző kormányzati rendszereket… (…) Nem 
azért kell szabadnak tekintenünk egy népet, mert 
ilyen vagy olyan kormányzatt al rendelkezik, ha-
nem azért, mert a Törvény által létrehozott  kor-
mányzat alatt  élhet…”. Ebből is látszik, hogy 
Montesquieu a szabadság és a törvény politikai 
értelemben vett  fogalmainak dialektikáját nem a 
kormányzati rendszerek ideális tipológiájából ki-
indulva gondolja el, hanem a javak és az élet vé-
delmének konkrét megvalósulási fokából.

Összességében tehát elmondható, hogy a Ko-
vács Eszter által fordított  és közreadott  kötet 
azért tarthat számot az érdeklődésre, mert – 
amint azt fentebb igyekeztem bizonyítani – nem 
pusztán ismétli vagy kivonatolja a fő mű ismert 
téziseit, hanem alapvető pontokon árnyalni is ké-
pes a szélesebb magyar olvasóközönség Mont-
esquieu-ről kialakult képét, sőt akár bevezetésül 
is szolgálhat az életmű újragondolásához. A kö-
tetet nemcsak a bevezető szövegek, hanem a szá-
mos lapalji jegyzet is igen használhatóvá teszi, 
hiszen nem csupán tárgyi jellegű ismereteket tar-
talmaznak, hanem rámutatnak számos fi lozófi ai 
fogalom korabeli jelentésére, amelyeket a mai ol-
vasó e magyarázatok híján óhatatlanul félre ér-
tene.

Bakcsi Botond

Pierre Vinclair: De l’épopée et du roman. 
Essai d’énergétique comparée. Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2015, 390 l.

Pierre Vinclair regényeket és eposzokat is 
publikált, mielőtt  megírta volna e műfajokat be-

mutató, De l’épopée et du roman. Essai d’énergétique 
comparée [Az eposzról és a regényről. Összeha-
sonlító energetikai vázlat] című elméleti munká-
ját. A Gallimard kiadónál 2009-ben jelent meg a 
L’Armée des chenilles [A terepjárók hadereje] című 
regénye, és ugyanabban az évben a Flammarion-
nál egy töredékes eposza, a Les Gestes impossibles 
[A lehetetlen hősköltemény] is napvilágot látott . 
Utóbbival elnyerte a Francia Akadémia Here-
dia-díját. Mindkét mű az alkotás lehetőségeit 
vizsgálja az adott  irodalmi műfajok keretein be-
lül, miközben ezek archaizmusait is szemügyre 
veszi. Könyvében, amely doktori értekezésének 
átdolgozott  változata, az összehasonlító mód-
szert alkalmazza. Elemzett  szövegei (többek kö-
zött  Homérosz Odüsszeiája, a japán A Heike-család 
meséje, Stendhal Vörös és feketéje, valamint Céline 
Utazás az éjszaka mélyéréről című munkája, Defoe 
Robinson Crusoe-ja, és Jane Austen Büszkeség és ba-
lítélet című regénye) számtalan korszakot és 
nyelvterületet ölelnek át.

A szerző a műfaji energia három, retorikai, 
noétikai és praxeológiai rétegét vizsgálja. Az első 
rész a szövegek „ergonómiájával” foglalkozik, 
vagyis azzal, hogyan befolyásolják a formai 
sajátságok a szöveg olvasását. A második rész a 
műfajok által generált gondolati konfigurációval, 
az utolsó, címét a középkori skolasztikából 
kölcsönző fejezet pedig a műfajok „gyakorlati 
filozófiájának” témáját tárgyalja. Ez utóbbi rész 
bemutatja, hogy a szövegek, ahelyett, hogy a 
gondolatokat vagy a politikai filozófiát 
illusztrálnák, felépítésük okán politikai vagy 
etikai tettként interpretálhatóak.

A három különböző fejezetben tárgyalt fő 
irány határozza meg a szöveg energetikáját, amit 
Vinclair a „gondolkodó gép szemiotikai tartal-
maként” (72.) defi niál. A szerző véleménye sze-
rint minden szöveg energeia (tett , igyekezet) és 
nem ergon (befejezett  mű, termék), amelyet a no-
étikai szémák aktiválása hoz létre. Szerinte ezért 
érdemes listázni, majd energetikai analízisnek 
alávetni a sajátosságokat. Vinclair Jean-Marie 
Schaeff er irodalmi műfajról írt elemzéseit folytat-
va zsákutcának tartja az esszencialista elképzelé-
seket. Amellett  érvel, hogy az irodalmat lehetet-
len felosztani zárt osztályokra, mivel a szövegek 
eredetisége éppen abban áll, hogy ellenállnak a 
kategorizálásnak. Ugyanis a műfajok heterogén 
sajátosságokból épülnek fel, és léteznek olyan 


