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Anotace 

Diplomová práce „Niccolò Machiavellli a jeho myšlení“ se zabývá problematikou 

politického myšlení italského renesančního politika a myslitele Niccola Machiavelliho, 

jeho utvářením a odkazem v souvislosti s dalším významným muţem Florencie Dantem 

Alighierim. Obsahuje krátký exkurz do dějin Florencie s důrazem na příslušné období, 

věnuje se osobnosti Niccola Machiavelliho a přináší pohled na jeho ţivotní příběh a 

politické názory, získané rozborem vybraných titulů. Dále se věnuje Dantovi 

Alighierimu v kontextu jeho ţivota a filosoficko politického díla „De Monarchia“ a 

zaměřuje se na srovnání filosoficko politických názorů obou osobností s důrazem na 

myšlenky Niccola Machiavelliho. Cílem této práce je střízlivý pohled na Machiavelliho 

diskutované dílo politické a jeho srovnání s jedním z děl Danta Alighieriho.  

 

Annotation  

Diploma thesis 'Niccolò Machiavelli and His Thinking' deals with the issue of the 

political philosophy of the Italian Renaissance politician and thinker Niccolò  

Machiavelli, its formation and legacy related to another important Florence man Dante 

Alighieri. The thesis includes a short overview of the history of Florence, mainly the 

respective period, then concentrates on the personality of Niccolò Machiavelli, his life 

story and political opinions extracted from selected book titles. The thesis also analyses 

Dante Alighieri in the context of his life and philosophy of his political work De 

Monarchia, comparing the philosophic and political views of both personalities with 

accent on the thoughts of Niccolò Machiavelli. The aim of this thesis is a sober view of 

Machiavelli's much discussed political views and their comparison with a book by 

Dante Alighieri.  
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Motto: 

 

„Je pravda, ţe jsem naučil tyrany, jak se dobývá moc, ale také 

jsem naučil národy jak zničit tyrany“ 

Niccolò Machiavelli 
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ÚVOD 

 

Kaţdá doba přináší náročné okamţiky, kdy hledáme odpovědi na zoufalé otázky 

po smyslu a východisku. Tyto otázky se mohou týkat mnoha oblastí našeho ţivota. Jsou 

však i takové, které se snaţí postihnout celé společenství, jeho uspořádání a 

mechanismy. Jednání mocných je v kaţdé době podrobeno kritice občanů, obyvatelé 

státu jsou zase různými způsoby posuzování svými politickými představiteli. 

Následující stránky jsou především věnované muţi, který se celý svůj ţivot snaţil 

pochopit zákonitosti, které v lidském jednáním skrývají. 

Diplomová práce „Niccolò Machiavellli a jeho myšlení“ se zabývá 

problematikou italského renesančního politika a myslitele Niccola Machiavelliho, 

především s ohledem na jeho politické myšlení, jeho utváření a odkaz v souvislosti 

s dalším významným muţem Florencie Dantem Alighierim.  

První část přináší krátký exkurz do dějin Florencii s důrazem na příslušné 

období. V další části se práce věnuje osobnosti Niccola Machiavelliho. Přináší pohled 

na jeho ţivotní příběh a politické názory. Následuje rozbor vybraných titulů, přičemţ 

důraz je kladen na jeho dílo politické. Třetí část je věnována Dantovi Alighierimu 

v kontextu jeho ţivota a filosoficko politického díla „De Monarchia“. Poslední část této 

diplomové práce se zabývá srovnáním filosoficko-politických názorů obou osobností. 

Toto srovnání ovšem není komplexní. Vzhledem k rozsahu práce je těţištěm porovnání 

Dantova díla „De Monarchia“ s Machiavelliho „Vladařem“.    

Cílem této práce je střízlivý pohled na Machiavelliho diskutované dílo politické 

a jeho srovnání s jedním z děl Danta Alighieriho, další významné osobnosti Florencie. 

Sekundárně by tato práce měla přinést důkaz, ţe Machiavelli není machiavellismus a ţe 

dnešní obecný a vţitý výklad jeho odkazu je vhodné neustále zkoumat.  
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1 FLORENCIE 

 

Vzhledem k tomu, ţe součástí této práce je i srovnání názorů Niccola 

Machiavelliho a Danta Alighieriho, je třeba díla těchto muţů uvést do kontextu doby. 

Aby byl obraz při porovnávání úvah obou osobností nejlépe vytvořen, zastavím se 

v krátkosti u osudu jejich rodného města, ke kterému byli oba silně citově připoutaní. 

Oba autoři se narodili v době, kdy Florencie zářila. Mezi těmito epochami ale prošlo 

město obdobím těţkostí a úpadku hned v několika rovinách – na poli politiky vnější i 

vnitřní, ohroţené hospodářskou krizí, přírodní katastrofou i morovou ranou. 

Vznik Florencie, opředený mnoha mýty a legendami, spadá do doby římské a 

jako jiná města jej od počátku provázely vzestupy i stagnace či pády. O jeho osudu 

rozhodla jeho výhodná poloha, blízkost významné trasy Via Cassia spojující Řím 

s oblastmi na severu Itálie. Město se poměrně brzy rozrostlo a stalo se významným 

obchodním centrem.
1
 Montanelli připomíná, ţe „Zatímco většina jiných měst vyrostla 

kolem tvrze nebo kolem chrámu, Florencie vyrostla kolem krámů a dílen řemeslníků. A 

to se významně projevilo v jejím politickém vývoji.“
2
.  

Město, které po mnoha staletích od svého zrození dalo světu dva významné 

muţe, ke kterým se tato práce vztahuje, postupně spělo k vymanění se z poddanství a k 

vlastní správě. K té dospěla Florencie ve 12. století kdy se z řad významných měšťanů 

volilo 12 konzulů a kontrolním a poradním sborem se stala tzv. Rada sta. Kvůli 

důleţitým rozhodnutím se svolávalo shromáţdění občanů. Od nabytí a uţívání 

občanských svobod Florenťané ještě v tomtéţ století postoupili k loupeţivým výpravám 

proti okolním feudálním pánům.
3
  

                                                           
1
 WIRTZ, Rolf, C.. Umění a architektura Florencie. Přeloţila Blanka Pscheidtová. 1. vydání. Praha: 

Slovart, 2007, s. 8.; srvn. MONTANELLI, Indro. Dante a jeho doba. Přeloţila Alena 

Hartmanová. 1. vydání. Praha: Odeon, 1981. s. 79. 

2
 MONTANELLI, Indro. Dante a jeho doba. Přeloţila Alena Hartmanová. 1. vydání. Praha: Odeon, 

1981. s. 79.                                                                                                                                                        

3
 Zajímavé je rozdílné hodnocení období panování markraběnky Mathildy (1046-1115) ve Florenci u 

autorů Montanelliho a Wirtze. Zatímco Wirtz hodnotí Mathildu jako Florenťany oblíbenou a 

podporující snahu o městskou autonomii, Montanelli tvrdí, ţe markraběnka dovolila svobodný 
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Ve 13. století Florencie disponovala mimořádným bohatstvím, začala razit 

vlastní zlatou minci, „fiorino d’oro“ a ve městě nastal obrovský stavební rozmach. Ani 

nepříjemná poráţka v boji s ghibelliny v bitvě u Montaperti v roce 1260 nezadrţela 

Florencii na cestě k vrcholu hospodářského rozkvětu. Na přelomu století patřila 

Florencie k nejbohatším městům křesťanského světa.
4
 V této době, kdy sice nebyl úplný 

klid, město však proţívalo svůj zlatý věk, se v toskánské Florencii Dante Alighieri učil 

poznávat svět.  

Florencie dosáhla svého vrcholu na počátku 14. století. Obyvatelé města 

netrpěli, na rozdíl od okolního světa, nedostatkem a dostávalo se jim určitého vzdělání. 

Stupeň alfabetizace dosahoval ve srovnání se zbytkem křesťanského Západu 

nadprůměrných čísel. Florentská prosperita však měla slabinu ve vojenství. Obyvatelé 

měli jiné zájmy, neţ být dobrými vojáky a florentský venkov nemohl pro svůj rozsah 

dodat větší počet ozbrojenců. Florencie se tak jako jedna z prvních italských měst 

rozhodla pro ţoldnéřské vojsko. Začala se však hlásit i blíţící se krize. Bankovní dům 

                                                                                                                                                                          
rozkvět města proto, ţe svá feudální práva a povinnosti nevykonávala důsledně z důvodu 

nedostatku času. Ten věnovala mocenskému boji papeţe Řehoře VII. proti Jindřichovi IV. 

Montanelli zasazuje vznik vlastní správy do 13. století /srvn. MONTANELLI, Indro. Dante a jeho 

doba. Přeloţila Alena Hartmanová. 1. vydání. Praha: Odeon, 1981. s. 80-81./; WIRTZ, Rolf, C.. 

Umění a architektura Florencie. Přeloţila Blanka Pscheidtová. 1. vydání. Praha: Slovart, 2007. s. 

9-10. 

4
 Guelfové a ghibellini: Guelfové získali své označení italským přepisem jména rodu Welfů a patřili 

v Německu i Itálii k tradičním odpůrcům jiného rodu – Hohenštaufů. Ve 12. století, v době 

nástupu štaufské dynastie na císařský trůn, se přiklonili na papeţskou stranu v boji mezi 

papeţskou a císařskou stranou o uchopení moci. Jejich odpůrci, Ghibellini, jejichţ označení je 

zkomoleným jménem rodového hradu Štaufů Weiblingen, podporovali spíše velké šlechtické 

rody. Florencie se po roce 1077, kdy se na hradě u Canossy, patřící jiţ zmíněné Mathildě, 

podrobil Jindřich VII papeţi Řehoři VII., přiklonila ke guelfskému smýšlení. /Kolektiv autorů. 

Oxfordský slovník světových dějin. Přeloţili Stanislav Bendl, Václav Hořčička a kol. 1. vydání. 

Praha: Academia, nakl. AV ČR, 2005, s. 198/; Bitva u Montaperti (4. 9. 1260), kde byli 

Florenťané poraţeni ghibellinskou Siennou, byla pro Florenťany vyvrcholením války mezi 

příznivci papeţe a příznivci císařské moci, která začala ve Florencii roku 1258 odhalením spiknutí 

vedené ghibellinskou rodinou proti vládě. /MONTANELLI, Indro. Dante a jeho doba. Přeloţila 

Alena Hartmanová. 1. vydání. Praha: Odeon, 1981. s. 85.; WIRTZ, Rolf, C.. Umění a architektura 

Florencie. Přeloţila Blanka Pscheidtová. 1. vydání. Praha: Slovart, 2007. s. 9-12.   
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rodiny Scaliů vyhlásil úpadek uţ v roce 1327, ostatní bankovní domy ale dál půjčovaly 

nemalé částky králům. Jenţe v roce 1339 anglický král Eduard III. vyhlásil zastavení 

splátek a to znamenalo konec a bankovní dům Scaliů následovali další. Obyvatelstvo 

začal suţovat hladomor a roku 1333 se navíc z břehů vylila řeka Arno. Zhroucení 

bankovních domů Peruzziů a Bardiů v roce 1346 vyvolalo ve městě hlubokou 

hospodářskou krizi. Florencie byla i mocensky oslabená po poráţkách ve válce s Pisou 

(1315) a Luccou (1325) a sílila domácí vnitropolitická a sociální krize.
5
  

V roce 1348 postihla město morová rána, které podlehla velká část florentského 

obyvatelstva a tato katastrofa ve svém důsledku ještě rozjitřila nepokoje mezi popolo 

grasso a niţšími cechy, ke kterým se přidali i nemajetné vrstvy v čele s tzv. ciompi.
 
 

Tyto sociální nepokoje vyústili v povstání ciompi v roce 1378. Byla vytvořena nová 

vláda, která však neměla dlouhého trvání. Po jejím svrţení se k moci dostali guelfové 

v čele s obchodní oligarchií a začalo období upevňování moci oligarchie směřující 

k vládě signorie.
6
  K vedení se propracovala rodina Albizzi, která brzy našla nejdravější 

oponenty v rodině Medicejských.
7
 

Staré bankovní domy rodu Bardiů a Peruzziů se uţ nevzpamatovali a tak na 

jejich místo přicházejí nové bankovní rodiny, především jiţ zmíněný mocný rod 

Medicejských. Ten se roku 1413 dostal do velice výnosné a reprezentativní role 

oficiálních papeţských bankéřů.
8
 

V roce 1434 nastupuje, počínaje Cosimem il Vecchiem, do vedoucí pozice ve 

městě definitivně rod Medicejských. Cosimo jasně určuje politický, sociální a kulturní 

                                                           
5
 PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Přeloţili Drahoslava Janderová, Bohumír Klípa, Kateřina 

Vinšová. 1. vydání. Praha: NLN, 2007, s. 68-69.; WIRTZ, Rolf, C.. Umění a architektura 

Florencie. Přeloţila Blanka Pscheidtová. 1. vydání. Praha: Slovart, 2007. s. 12. 

6
 Popolo grasso: vyšší měšťanské vrstvy ve Florencii.; Ciompi: označení pro vlnařské dělníky, 

přistěhovalce z venkova.; Signorie: nové monarchie, v jejichţ čele stáli zakladatelé nových 

dynastií. 

7
 WIRTZ, Rolf, C.. Umění a architektura Florencie. Přeloţila Blanka Pscheidtová. 1. vydání. Praha: 

Slovart, 2007. s. 12. 

8
 PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Přeloţili Drahoslava Janderová, Bohumír Klípa, Kateřina 

Vinšová. 1. vydání. Praha: NLN, 2007. s. 71.; WIRTZ, Rolf, C.. Umění a architektura Florencie. 

Přeloţila Blanka Pscheidtová. 1. vydání. Praha: Slovart, 2007. s. 12. 
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rozvoj města. Z Florencie udělal „pater patrie“ (otec vlasti) Cosimo centrum 

humanistické učenosti a jeho velkorysost ve věci finanční podpory zbudování 

stavebních a uměleckých skvostů se stala nejznámějším atributem celého Medicejského 

rodu. V 15. století je tak město opět na výsluní a dává světu mnoţství vynikajících 

uměleckých talentů a zaţívá největší kulturní rozkvět. Po smrti Cosima v roce 1464 

nastoupil na jeho místo vnuk Lorenzo il Magnifico, který pokračoval v tradici 

uměleckého mecenášství.
9
 Do tohoto zlatého věku plného inspirace, ve kterém 

zaznamenala Florencie svůj největší rozkvět vůbec, se rodí Niccolò Machiavelli. 

Období konce 15. a první polovině 16. století bude věnována pozornost – v souvislosti 

s Machiavelliho ţivotem – v následující kapitole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Přeloţili Drahoslava Janderová, Bohumír Klípa, Kateřina 

Vinšová. 1. vydání. Praha: NLN, 2007. s. 71. srvn. WIRTZ, Rolf, C.. Umění a architektura 

Florencie. Přeloţila Blanka Pscheidtová. 1. vydání. Praha: Slovart, 2007. s. 14. 
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2 NICCOLÒ MACHIAVELLI V KONTEXTU JEHO DOBY 

A PROSTŘEDÍ 
 

 

2.1 Životopis Niccola Machiavelliho v kontextu jeho doby a prostředí 

 

   Niccolò Machiavelli se narodil 3. května 1469 ve staré toskánské rodině ve 

Florencii. Jeho rodina nedisponovala velkým bohatstvím, ani nepatřila k vysoké 

aristokracii. Neorientovala se na obchod, výrobu nebo peněţnictví, ale spoléhala na 

pozemkový majetek. A tak i kdyţ neměla velké jmění, nepodléhala tolik proměnlivým 

podmínkám.
10

   

   Otec Niccola, Bernardo Machiavelli, byl právník s úzkými kontakty na 

význačné učence a zápalem pro humanismus. Studoval klasické texty, jeţ byly 

povaţovány za klíčové pro „humanistické studia“ dob renesance.
11

 Niccolo měl bratra a 

dvě sestry.
12

 

   Bernardo Machiavelli, jak je patrné z jeho Deníku
13

, dbal také nemálo o 

vzdělání svého syna Niccola. Od malička se staral o to, aby mu poskytl co nejlepší 

základ v humanitních studiích. V sedmi letech začal Niccolo se studiem latiny, jako 

prvním stupněm svého formálního vzdělání.
14

 Latinsky se naučil dobře, ačkoli se 

tehdejší výuka výrazně lišila od dnešních poměrů, kdy vyjímkou nebyly fyzické tresty. 

                                                           
10

 HIBBERT, Christopher. Florencie. Přeloţil Michal Plzák. 1. vydání. Praha: NLN, 1997, s. 185.; 

SKINNER, Quentin. Machiavelli. Přeloţila Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha: 

Argo, 1995. s. 12.; HAJNÝ, Josef. Předmluva. In Vladař. 2. vydání. Praha: Ivo Ţelezný, 1995. s. 

5.  

11
 Tamtéţ. 

12
 PREZZOLINI, Giuseppe. Ţivot Niccola Machiavelliho: učitele vladařů. Přeloţil Jaroslav 

Zaorálek. 1. vydání. Praha: FAUN, 1999. s. 10. 

13
 Svůj Deník si Bernardo Machiavelli psal v letech 1474-1487. 

14
 SKINNER, Quentin. Machiavelli. Přeloţila Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha:   

Argo, 1995. s. 12. 
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Malý Niccolò však do latiny pronikl a ta se později stala jeho druhou přirozeností.
15

 

"Tita Livia, Caesara, Cicera, Tacita, Suetonia, všechny je měl v malíčku. Ale také 

Vergilia a milostné básníky Ovidia, Tibulla a Catulla, jejichţ láskám později 

připodobňoval lásky své."
16

 Dle Prezzoliniho však byl "příliš duchaplný, neţ aby se stal 

pouhým učencem."
17

 Dokázal postihnout ducha těchto autorů a najít v nich to, co je stále 

ţivé.  

Ve dvanácti postoupil na druhý stupeň a začíná psát své vlastní latinské 

kompozice metodou napodobování nejlepších klasických stylistů. Své vzdělání zakončil 

studiem na Florentské univerzitě, kde byl ţákem Marcella Adrianiho. Můţeme soudit, 

ţe tento muţ je pro Niccolovu budoucí politickou dráhu klíčový. Z katedry na 

univerzitě totiţ Adriani přešel do úřadu prvního kancléře na počátku roku 1498 a je 

moţné, ţe si na Machiavelliho humanitní nadání vzpomněl a doplnil tímto mladíkem 

jedno z prázdných míst v kancléřství.
18

  

   V roce 1492 zemřel Lorenzo il Magnifico a město se plně ocitlo pod vlivem 

dominikánského mnicha Girolama Savonaroly
19

. V roce 1494 vtrhla na poloostrov 

vojska francouzského krále Karla VIII., který táhl uplatnit svá práva na Neapolské 

království. Florentským zákonodárcem se v této apokalyptické době stal Savonarola, 

byla vyhlášena republika a Medicejští vyhnáni. Jeho vláda trvala čtyři roky. Postupně 

však Savonarola ztrácel popularitu, aţ byl nakonec v roce 1498 oběšen a upálen. 

Republika ale stále ještě ţila.
20

 V této době se Machiavelli, jak bylo jiţ zmíněno, 

                                                           
15

 PREZZOLINI, Giuseppe. Ţivot Niccola Machiavelliho: učitele vladařů. Přeloţil Jaroslav 

Zaorálek. 1. vydání. Praha: FAUN, 1999. s. 17. 

16
 Tamtéţ.  

17
 Tamtéţ. 

18
 SKINNER, Quentin. Machiavelli. Přeloţila Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha: 

Argo, 1995. s. 11-13. 

19
 Navzdory tomu, ţe katolický historik Franzen ve svých Malých dějinách církve Savonarolu 

glorifikuje, nelze se zbavit dojmu, ţe tento mravokárce moţná nebyl zcela duševně zdravý. 

/FRANZEN, August. Malé dějiny církve. Přeloţil Bedřich Smékal. 1. vydání. Praha: ZVON, 

1992. s. 177-178. / 

20
 PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Přeloţili Drahoslava Janderová, Bohumír Klípa, Kateřina 

Vinšová. 1. vydání. Praha: NLN, 2007. s. 102 – 105. 
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dostává náhle do veřejného ţivota jako tajemník druhého kancléřství. Za to, ţe svého 

úředního postavení dosáhl jiţ ve svých devětadvaceti letech, vděčí pravděpodobně 

svému humanistickému vzdělání, Adrianimu a moţná i vlivu otcových přátel.
21

   

   Toto nové postavení Machiavellimu ukládalo dva druhy povinností. Kromě 

záleţitostí korespondence spojené se správou florentského území, jeţ náleţely druhému 

kancléřství, patřil Machiavelli rovněţ mezi šest tajemníků prvního kancléře. Časem mu 

to přineslo místo v úřadu „Dieci do Balia“, coţ byl výbor starající se o zahraniční a 

diplomatické vztahy republiky. Práce pro „Válečnou desítku“, jak bychom název 

výboru nazvali česky, obnášela mimo jiné i pracovní cesty do zahraničí.
22

  

   První diplomatickou cestu do zahraničí podnikl Machiavelli v červenci roku 

1500, kdy byl vyslán na jednání do Francie ke dvoru Ludvíka XII. Francouzského. Do 

Florencie se vrátil aţ po půl roce.
23

  

   V roce 1501 se Niccolò Machiavelli oţenil s florenťankou Mariettou 

Corsiniovou. Ta mu v průběhu ţivota porodila šest dětí.
24

 

   V říjnu roku 1502 se coby zmocněnec Florencie vydal za Cesarem Borgiou
25

 

vyjednat podmínky spojenectví. Tato mise trvala skoro čtyři měsíce a byla počátkem 

                                                           
21

 POLIŠENSKÝ, Josef. Machiavelli, jeho dílo a společnost, ve které ţil. In Úvahy o vládnutí a o 

vojenství. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1987. s. 5-13. s. 7.; SKINNER, Quentin. Machiavelli. 

Přeloţila Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha: Argo, 1995. s. 12-13. 

22
 HAJNÝ, Josef. Předmluva. In Vladař. 2. vydání. Praha: Ivo Ţelezný, 1995. s. 5-13.; SKINNER, 

Quentin. Machiavelli. Přeloţila Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha: Argo, 1995. s. 

12-13. 

23
 Josef Polišenský uvádí květen 1500. /POLIŠENSKÝ, Josef. Machiavelli, jeho dílo a společnost, 

ve které ţil. In Úvahy o vládnutí a o vojenství. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1987. s. 7./; 

SKINNER, Quentin. Machiavelli. Přeloţila Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha: 

Argo, 1995. s. 14-16. 

24
 Tamtéţ, s. 16. 

25
 Cesare Borgia, zvaný vévoda Valentino, byl nelegitimním synem papeţe Alexandra VI., který ho 

jmenoval kardinálem. Ten se ale spíše snaţil získat si moc světskou. Podmanil si sedm měst a 

papeţ ho jmenoval vévodou z Romagne. Cesarův stát se ale rozpadl brzy po smrti jeho otce. 

Proslul uvolněnou morálkou a tvrdým postupem proti nepřátelům. Machiavelliho Cesare okouzlil 

jako typ silného politika. Viděl v něm člověka schopného sjednotit Itálii. Byl schopnější neţ 

ostatní současní panovníci, bezohledný a ctiţádostivý, a také byl "synem Štěstěny". Svůj názor na 
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důleţitého období v jeho ţivotě. V Cesarovi viděl „politický stroj“ uzpůsobený 

dosahovat vytýčených cílů. Snaţil se stranit různých soudobých negativních soudů a 

často dokonce propůjčil vladařům, kterými se zabýval, borgiovské rysy.
26

  

   Jeho diplomatická dráha mu umoţňovala z blízka pozorovat a hodnotit 

státnické umění soudobých vůdců.
27

 Machiavelli pobýval s přestávkami nějaký čas i u 

papeţského dvora. Jednal s papeţem Alexandrem VI. (1492-1503)
28

 i s  Juliem II. 

(1503-1513), který nastoupil po měsíčním pontifikátu Pia III. Působil jako informátor 

signorie i jako politický stráţce neutrality Florencie. Kromě mnoha cest, které podnikal 

v Itálii, se několikrát vrátil do Francie a na konci roku 1507 byl vyslán k císaři Svaté 

říše římské Maxmiliánovi I. kvůli jeho zamýšlenému pochodu do Itálie.
29

 Před tím ještě 

ovšem stihl v rodné Florencii z pověření gonfaloniéra Piera Soderiniho
30

 zrealizovat 

svoji touhu po zřízení domácí milice. První přehlídka se konala na Piazza della Signoria 

v únoru 1506.
31

 Tato milice však po fiasku se Španěly v Pratu
32

 roku 1512 zanikla spolu 

se slabou vládou Soderiniho a k moci se ve Florencii opět dostali Medicejští.  

                                                                                                                                                                          
Borgiu nezměnil, ani kdyţ sláva Valentina skončila, protoţe dle něj padl jen člověk, protoţe ho 

Štěstěna opustila, jeho metoda však byla správná. 

26
 PREZZOLINI, Giuseppe. Ţivot Niccola Machiavelliho: učitele vladařů. Přeloţil Jaroslav 

Zaorálek. 1. vydání. Praha: FAUN. 1999. s. 65. 

27
 SKINNER, Quentin. Machiavelli. Přeloţila Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha: 

Argo, 1995. s. 16-17. 

28
 POLIŠENSKÝ, Josef. Machiavelli, jeho dílo a společnost, ve které ţil. In Úvahy o vládnutí a o 

vojenství. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1987. s. 5-13, s. 7. 

29
 SKINNER, Quentin. Machiavelli. Přeloţila Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha: 

Argo, 1995. s. 20-22. 

30
 Piero Soderini byl zvolen doţivotním florentským gonfaloniérem spravedlnosti roku 1502. V roce 

1512 musel z Florencie utéct, coţ byl důsledek návratu Medicejských. 

31
 Myšlenka domácí milice neopustila Machiavelliho ani po vyplenění Prata /viz. níţe/. Z kaţdé 

spolehlivé rodiny měl být vybrán syn a následně projít výcvikem. Problém však nastal uţ v 

počátku, kdy se osloveným vůbec nedostávalo potřebného národního cítění. Chyběl tedy základní 

opěrný bod a, jak píše Prezollini,: "...byl to lék horší neţ sama nemoc.". /PREZZOLINI, 

Giuseppe. Ţivot Niccola Machiavelliho: učitele vladařů. Přeloţil Jaroslav Zaorálek. 1. vydání. 

Praha: FAUN, 1999. s. 70./; srvn. HIBBERT, Christopher. Florencie. Přeloţil Michal Plzák. 1. 

vydání. Praha: NLN, 1997. s. 185. 
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   Poté, co se vlivem politických a válečných událostí do města vrátili Medicejští 

a republika roku 1512 padla, zhroutilo se i Machiavelliho postavení. Byl odsouzen 

k ročnímu pobytu ve Florencii a pokutě.
33

 Pár měsíců poté byl navíc obviněn ze spiknutí 

Piera Paola Boscoliho a Agostina di Pier Capponiho proti nové medicejské vládě, 

mučen, uvězněn a odsouzen k těţké pokutě, aby byl nakonec v rámci amnestii 

propuštěn. Toto obvinění nebylo pravdivé, ale na seznamu těchto spiklenců se objevilo 

jeho jméno, ač zřejmě Machiavelli o ţádné spiknutí zájem neměl, naopak se od počátku 

nové vlády snaţil dostat do sluţeb Medicejských.
34

 

   I kdyţ o to stál,  nepodařilo se mu vrátit se zpět do veřejného úřadu a tak se 

sklíčený usídlil na svém statečku v Sant´Andrea.
35

 Očekávaný úspěch po sepsání 

Vladaře se nedostavil, protoţe Francesco Vettori
36

, kterému spis poslal, se po přečtení 

                                                                                                                                                                          
32

 Španělské vojsko se vracelo po bitvě u Ravenny, kde bojovalo v rámci tzv. Svaté ligy, vyhlášené 

papeţem Juliem II., proti vojsku francouzského krále Ludvíkem XII. Pokud by unavení a hladoví 

vojáci v Pratu dostali od obyvatel něco k jídlu a pití, zřejmě by se vše obešlo bez násilností. 

Přestoţe by podle všeho nebylo těţké vysílené Španěly udolat, dala se florentská milice na útěk. 

Protoţe však předtím zazdili v Pratu, kde se ukrývali, všechny brány, Španělé je lehce pobili. 

Následovalo plenění, které překonaly aţ hrůzy spojené s vypleněním Říma vojskem Karla V. 

Habsburského v roce 1527. /PREZZOLINI, Giuseppe. Ţivot Niccola Machiavelliho: učitele 

vladařů. Přeloţil Jaroslav Zaorálek. 1. vydání. Praha: FAUN, 1999. s. 70-71.; srvn. GELMI, 

Josef. Papeţové. Přeloţila Marie Goldmannová. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1994. s. 160-

161./ 

33
 SKINNER, Quentin. Machiavelli. Přeloţila Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha: 

Argo, 1995. s. 28. 

34
  Pier Paolo Boscoli a Agostino di Pier Capponi byli mladíci z lepších rodin, kteří pod dojmem 

svých ideálů dospěli k tomu, ţe kdyby byli Medicejští vyhnáni z Florencie, mohly by se vrátit 

časy lepší, jak je znali z latinské literatury a od Savonaroly. /PREZZOLINI, Giuseppe. Ţivot 

Niccola Machiavelliho: učitele vladařů. Přeloţil Jaroslav Zaorálek. 1. vydání. Praha: FAUN, 

1999, s. 78.; srvn. HAJNÝ, Josef. Předmluva. In Vladař. 2. vydání. Praha: Ivo Ţelezný, 1995. 

s. 7-8. /; PREZZOLINI, Giuseppe. Ţivot Niccola Machiavelliho: učitele vladařů. Přeloţil Jaroslav 

Zaorálek. 1. vydání. Praha: FAUN, 1999. s. 78.  

35
 SKINNER, Quentin. Machiavelli. Přeloţila Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha: 

Argo, 1995. s. 27 – 28. 

36
 Vettori byl bývalý Machiavelliho kolega, který se stal za nové vlády vyslancem v Římě. 

Machiavelli do něj vkládal naděje ohledně své další budoucnosti. Sice si vyměňovali dopisy, 

Vettori mu však nikdy nepomohl. 
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celého díla o něm jiţ dále nezmiňoval a Machiavelli propadl beznaději. Během tohoto 

ţivota v ústraní se Machiavelli věnoval analýze politického dění, studiu historie, psaní 

poezie, komedií i pojednání o italském spisovném jazyku apod.
37

    

   Kdyţ v roce 1519 na syfilidu předčasně zemřel Lorenzo de´Medici, tentýţ 

Lorenzo, kterému věnoval svého „Vladaře“, dostal Machiavelli opět šanci. Správu 

Florencie převzal Lorenzův bratranec, kardinál Giulio de´Medici, pozdější papeţ 

Klement VII. Díky spřízněnosti kardinála s jedním z Machiavelliho nejbliţších přátel 

Lorenzem Strozzim, podařilo
 
se mu roku 1520 dostat do sluţeb Medicejů. Ve své nové 

funkci oficiálního historiografa Florencie byl pověřen sepsáním dějin Florencie. Úspěch 

Florentských letopisů mu roku 1526 na dvanáct měsíců pomohl k úřadu inspektora pro 

opevnění.
38

 

   Po událostech zakončených roku 1527 tragickým vypleněním Říma
39

 byli o 

rok později Medicejové z Florencie opět vyhnáni a republika znovu vyhlášena. 

Machiavelli se jiţ k ţádnému místu v novém uspořádání nedostal.
40

  

                                                           
37

 SKINNER, Quentin. Machiavelli. Přeloţila Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha: 

Argo, 1995, s. 58 – 59.; POLIŠENSKÝ, Josef. Machiavelli, jeho dílo a společnost, ve které ţil. In 

Úvahy o vládnutí a o vojenství. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1987. s. 7. 

38
 Lorenzo di Piero de´ Medici (1492–1519), vnuk Lorenza il Magnifico, byl panovníkem ve 

Florencii od roku 1513 a v roce 1516 získal titul urbinský vévoda. Ve svém úřadě ale nesetrval 

dlouho -  v roce 1519 umírá na syfilis. /Lorenzo II de´ Medici. In Wikipedia : the free 

encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 18. 5. 2006, last modified 

on 13. 4 2011 [cit. 2011-04-17]. Dostupné z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_II_de%27_Medici>./; SKINNER, Quentin. Machiavelli. 

Přeloţila Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha: Argo, 1995. s. 90.; HAJNÝ, Josef. 

Předmluva. In Vladař. 2. vydání. Praha: Ivo Ţelezný, 1995. s. 9.  

39
 Politika nově zvoleného císaře Svaté říše římské Karla V. dovedla Německo do boje s Francií o 

nadvládu nad Evropou. Hlavním dějištěm bylo území Apeninského poloostrova. Vojáci říšské 

jednotky vtrhli do Itálie proti lize, ve kterou se spojily italské státy s Francií na obranu proti 

španělské nadvládě a snahám Karla V. Evropu ovládnout. Vlivem nešťastných okolností ale 

říšské vojsko přišlo o dva velitele a zcela bez vedení a kontroly vtrhlo do Říma. Římští obyvatelé 

jen uţasle sledovali, jak zdivočelá soldateska plení jejich město a jak se papeţ Klement VII. 

prakticky stává zajatcem na Andělském hradě. Viz. blíţe např.: FREDIANI, Andrea. Gli assedi di 

Roma. 1. vydání. Roma: Newton Compton editori, 2006. Il sacco di Roma. s. 185-219.    
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O Machiavelliho smutném konci působivě vypráví autor dějin Itálie Giuseppe 

Prezzolini. V Niccolovi sílila nemoc a on pomalu upadal do nemohoucnosti. Znovu se 

prý usmíval, tentokrát však nad svým „zkrachovaným ţivotem, jak se mu zdálo, úplně 

zbytečným, plným omylů, iluzí, ale i nezdravé šlechetnosti a zbytečné nespravedlnosti 

vůči jiným“
41

. Cítil se zklamaný i ze svých synů a nepochopený ve vlastní rodině. 

Přemohla ho únava a rezignace, přesvědčení o marnosti světa i jeho ţivota. „V mysli mu 

krouţily verše jeho milovaného Danta: Světský rozruch není nic jiného, neţ závan 

větru…“
42

 

Na dovršení vší té marnosti, stala se Machiavellimu poslední potupa v jeho 

ţivotě. Kdyţ rodina viděla, ţe Niccolò je jiţ ve váţném stavu, povolala kvůli udělení 

posledního pomazání frátera Mattea, který měl pověst napolo blázna. „Taková byla 

poslední potupa Niccola Machiavelliho. Největšímu politickému duchu té doby přinesl 

duchovní útěchu ve chvíli jeho odchodu ze světa, který se tak odváţně snaţil pochopit a 

změnit – ubohý prosťáček.“
43

  

   Niccolò Machiavelli zemřel 22. června 1527.
44

  

 

2.2 Dílo 

 

V období svých zahraničních cest, které v pozici tajemníka druhé kanceláře po 

roce 1498 vykonal, sepsal Machiavelli mnoţství politických dokumentů. Jeho prvním 

politickým textem je „Řeč o Pise“ (1499). Brzy následují další: 

- „Řeč o míru mezi císařem a králem“ (1501) 

- „O povaze Francouzů“ (1501) 

- „O pistojských záleţitostech“ (1502) 

- „Jak jednat se vzbouřenými obyvateli Val di Chiana“ (1503) 

                                                                                                                                                                          
40

 POLIŠENSKÝ, Josef. Machiavelli, jeho dílo a společnost, ve které ţil. In Úvahy o vládnutí a o 

vojenství. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1987. s. 9. 
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 PREZZOLINI, Giuseppe. Ţivot Niccola Machiavelliho: učitele vladařů. Přeloţil Jaroslav 

Zaorálek. 1. vydání. Praha: FAUN, 1999. s. 128. 
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 Tamtéţ, s. 129. 

43
 Tamtéţ. 
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 HAJNÝ, Josef. Předmluva. In Vladař. 2. vydání. Praha: Ivo Ţelezný, 1995. s. 9.  
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- „Přehled italských událostí posledního desetiletí“ (1504) 

- „Zpráva o německých záleţitostech“ (1508) 

- „Popis německých záleţitostí“ (1509-1512) 

- „Popis francouzských záleţitostí“ (1512) 

 Jak jiţ bylo řečeno výše, zajímal se Machiavelli o myšlenku vlastní milice. Na 

toto téma vytvořil projekt florentské domobrany „Důvod odvodu branců“ (1506). 

Obvinění ze spiknutí v roce 1513, které zmiňuji v předchozí kapitole, 

zapříčinilo, ţe byl Machiavelli vyhnán z města. Odešel i s rodinou do své vily v 

Albergacciu u San Casciana. Nucená nečinnost, ve které od roku 1513 do roku 1520 

Machiavelli setrvával, se stala nečekaným podnětem pro to, aby se znovu chopil pera a 

zúročil, čeho díky svému jedinečnému pozorovacímu talentu a praktickým politickým 

zkušenostem nabyl.  Přes nepřízeň osudu, kterou pociťoval, napsal v této době svá 

nejvýznamnější díla. 

- „Il Principe“
45

 (sepsán 1513, poprvé vydaný aţ posmrtně v roce 1532). 

V českém překladu vyšel traktát „Il Principe“ původně pod názvem Kníţe (B. 

Pacák, 1873; J. Ţelízko, 1900), později pod názvem Vladař (J. Zaorálek, 1940; 

A. Felix, 1969; J. Hajný, 1986).   

- „Discorsi sopra la prima Decà di Tito Livio“
46

 (1513-1521). V českém 

prostředí vyšlo tento historicko-politický traktát také pod několika názvy. 

Nejprve jako „Úvahy“ (J. Ţelízko, 1900), později jako „Vlády a státy“ (S. 

Janderka, 1939) a jako součást Úvah o vládnutí a o vojenství pod názvem 

„Rozpravy o prvních deseti knihách Tita Livia“ (J. Hajný, 1986) 

- „O válečném umění“ (1522), kde v šesti knihách pojednává o technických 

otázkách vedení války. V českém překladu vyšel tento politicko-vojenský traktát 

pod názvem „Úvahy o umění válečném“ jako součást Úvah o vládnutí a o 

vojenství, stejně, jako Rozpravy. O válečném umění je jediné dílo politické 

teorie, které vyšlo ještě za Machiavelliho ţivota. Celé dílo věnuje Lorenzu 

Fillipovi Strozzimu, patriciji florentskému, který je Machiavelliho blízký přítel. 

V úvodu vzpomíná na zesnulého přítele Cosima Rucellaie, přítele z diskuzí 
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v zahradě Orti Oricellari
47

. Cosimo oplývá vlastnostmi dobrého občana, který by 

byl ochoten obětovat svým přátelům i vlastní ţivot a který by se nezalekl ani 

nejtěţšího úkolu pro vlast.  

Celá kniha je plodem účasti na diskuzích v Orti. Je psaná formou zápisu 

rozhovoru několika výrazných osobností krouţku Orti Oricellari, jehoţ 

stěţejním tématem je válečné umění. V předešlé kapitole jsem zmiňovala 

Machiavelliho zapálení pro domácí milice. V tomto díle se k nim opět vrací. 

Celou první knihu věnuje Machiavelli obhajobě pouţívání občanského vojska 

proti těm, kdo o jeho uţitečnosti pochybují. Uznává, ţe takové oddíly nejsou 

neporazitelné, ale trvá na tom, ţe ţádný jiný typ vojska není lepší. V dalších 

knihách se stále drţí válečného tématu a dál jej rozvíjí. Jak je Machiavelliho 

zvykem, ve spise jsou hojně uţívané názorné příklady z historie.  

- „Florentské letopisy“ (1523-1525). Na sklonku roku 1920 byl Machiavelli 

Medicejskými formálně pověřen sepsáním dějin Florencie. Tímto úkolem se 

zabýval skoro celý zbytek ţivota. Jsou jeho nejdelším a nejneuspěchanějším 

dílem. V osmi kapitolách Florentských letopisů zpracovává Machiavelli vedle 

dějinného vývoje Florencie od počátků do smrti Lorenza de´Medici v r. 1492 i 

stručné dějiny Itálie.  Letopisy jsou dedikované jiţ zmíněnému papeţi Klementu 

VII.  

Vzhledem k rozsahu díla, zaměřme se více na způsob, jakým se 

Machiavelli s nelehkým úkolem vyrovnal. V tomto díle Machiavelli pečlivě 

dodrţuje klasická humanistická historiografická pravidla, tzn. drţí se dvou 

zásad. Historické spisy mají vštěpovat mravní ponaučení, a proto by měla jejich 

látka být vybírána a zároveň uspořádána tak, aby mravní ponaučení co nejsilněji 

osvětlovala. Historik humanismu, po vzoru klasických autorit, zaměřuje svou 

pozornost na nejskvělejší počiny předků a povzbuzuje čtenáře k tomu, aby 

s těmito nejslavnějšími a nejušlechtilejšími skutky „soutěţil“. Na počátku páté 

knihy však dochází k nečekanému odklonu od tohoto zavedeného pravidla. 

Kdyţ se Machiavelli zaměří na florentské dějiny posledního století, oznámí, ţe 

zde jiţ není velkých osobností, jejichţ činy bychom měli obdivovat. Vidíme jen 
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stále zkaţenější svět.
48

 Historik Quentin Skinner uvádí: „Celé Florentské 

letopisy jsou tedy soustředěny na téma úpadku a pádu. 1. kniha popisuje 

zhroucení římské říše na západě a příchod barbarů do Itálie. Konec 1. knihy a 

počátek 2. knihy pak líčí, jak ‚v některých nových státech a říších, které se 

zrodily z římských trosek, se vyskytla taková statečnost (virtú)„, ţe ‚osvobodila 

Itálii od barbarů a ubránila ji před nimi„ (225-6). Avšak po krátkém období 

skromných úspěchů předkládá Machiavelli zbytek svého vyprávění – od poloviny 

2. knihy do konce 8. knihy, kde příběh uzavírá v devadesátých letech patnáctého 

století – jako historii postupující zkaţenosti a zhroucení.“
49

 

Všestranný Machiavelliho talent se neprojevil jen při psaní politických traktátů, 

ale i v jeho tvorbě literární. Přestoţe některá díla upadla v zapomnění, jeho skvělou 

„Mandragoru“ můţeme vídat na divadelních scénách dodnes.  

- „První desetiletí“ (1504), kde líčí události let 1494-1504 (tzn. od taţení Karla 

VIII. do Itálie po počátky pontifikátu Julia II.), napsal ve verších. 

- „Druhé desetiletí“ (1509) navazuje na první, ale není celé. Končí uţ v roce 

1509.  

- „Capitoli“ (1514-1517) 

- „Karnevalové zpěvy“ (1514-1524)
50

 

- „Zlatý osel“ (1517) – nedokončená alegorická báseň. 

- „Belfagor“ (1518) – novela, která v českém překladu vyšla uţ dvakrát (B. 

Kyselý, 1914; J. Pokorný, 1956), vypráví o ţenatém ďáblu, kterého jeho ţena 

přivede do bídy. 

- „Dialog o jazyce“ (1514)
51

 

Inspirován debatami v Orti Oricellari o hodnotách latiny a italštiny jako 

soupeřících literárních jazyků a přednášením, někdy i hraním her, rozhodl se 
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Machiavelli, ţe napíše vlastní hru. Výsledkem tohoto pokusu o novou tvorbu bylo dílo, 

které má bezesporu vyšší literární aspirace. Je jím komedie v próze Mandragora (1518). 

V českém překladu vydána pod názvem „Mandragola“ (M. Novotný, 1928) a následně 

jako „Mandragora“ (J. Pokorný, 1955). Machiavelli zde vynikajícím způsobem zúročil 

svoji znalost lidských povah a pěstěný pozorovací talent. I při základní znalosti 

Machiavelliho díla se nabízí otázka, zda děj jeho dodnes uváděné komedie není jen 

další cestou ke znovunabytí politického postu. „Datace Mandragory do roku 1518 

předpokládá její premiéru při příleţitosti svatby kníţete Lorenza Medicejského, a vidí ji 

jako jeden z mnoha neúspěšných pokusů získat zpět ztracenou důvěru staronového 

vládce Florencie. V této souvislosti také část kritiky navrhla 

interpretace Mandragory  jako alegorického díla, v němţ postava Kallimacha, vtělení 

všech renesančních ctností, představuje samotného Lorenza a jehoţ chytrým rádcem 

Ligurem by mohl být sám Machiavelli. Tato interpretace však nezískala širší kritické 

uznání a je spíše chápána jako varianta pohodlná či “chtěná”, protoţe výborně zapadá 

do kontextu ostatních Machiavelliho politických děl.“
52

   

Děj komedie je rozdělený do pěti dějství a nese známky klasické komedie. Starý 

Niccia touţí po tom, počít se svou ţenou Lukrecií dědice. Mladý Callimaco zase po 

krásné ctnostné Lukrecii touţí a pomocí lsti se mu ji nakonec podaří získat. Na radu 

vychytralého Liguria přesvědčí v převleku za lékaře Nicciu, ţe odvar z mandragory 

vyléčí Lukreciinu neplodnost. Přidá ovšem varování, ţe první, kdo k ţeně ulehne, 

zemře. Díky chytře připravenému plánu není těţké přesvědčit přihlouplého starce 

k tomu, ţe dobrovolně předá Lukrecii do náruče mazaného Callimaca. Lukrecie se 

nakonec podvoluje a jedině závěr celé komedie se vymyká zavedeným pravidlům. 

Callimaco se stává milencem Lukrecie, aniţ by měl její manţel sebemenší podezření. 

Místo obnovy původního řádu je nastolen řád nový, ovšem ke spokojenosti všech 

zúčastněných. 

Druhou komedií z pera Machiavelliho je Clizia, kde hlavním hrdinou je stařec, 

který se zamiluje do mladé dívky. 

Další díla: 
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- „O způsobu, jejţ pouţil vévoda z Valence při zavraţdění Vitelozza Vitelliho, 

Oliverotta da Fermo, pana Pagola a vévody Gravina Orsiniho“ (1513) 

„Ţivot Castruccia Castracaniho z Luky“ (1520), který česky vyšel pod tímto 

názvem (A. Felix, 1969) se zdá být skicou úvah, které jsou více rozvinuté v jiţ 

zmíněném Vladaři. I kdyţ se práce na první pohled jeví jako historická, při 

podrobnějším zkoumání zjistíme, ţe se zde spíše projevila autorova invence, neţ 

zodpovědné zacházení s historickými fakty. Mnohé události jsou chronologicky 

promíchané a zasazované do falešných souvislostí. Jedná se o stylizaci a to jak po 

stránce formální, tak i obsahové. Formální se projevuje tak, ţe se snaţí události podat co 

nejvíc barvitě a zajímavě – jak bylo zvykem renesančních historiků.  Pomocí obsahové 

stylizace vytvořil Machiavelli model panovníka, jehoţ ctnost úspěšně zápasí s vrtkavou 

Štěstěnou, z konkrétní osobnosti luckého a pisánského tyrana. Touto formou podává i 

zde jakýsi návod, jak správně vládnout.  

Historik Quentin Skinner uvádí, ţe Ţivot byl záměrným stylistickým „modelem“ 

historického spisu, vytvořený na základě pravidel humanistické historiografie (viz. 

výše). Machiavellimu nešlo o historická fakta, ta si často vymyslel, ale zajímal ho 

způsob, jak události poučným a vznešeným způsobem vybrat a zařadit. 
53

   

 

2.3 Rozbor vybraných Machiavelliho spisů 

 

2.3.1 „Il Principe“    

   Machiavelli sepsal své útlé dílo Vladař v druhé polovině roku 1513 a věnoval 

jej Lorenzovi di Piero de’ Medici (Lorenzo II de' Medici, vévoda urbinský, 1492-1519). 

V dopise adresovaném příteli Vettorimu píše Machiavelli, ţe se chce „stát uţitečným 

pro naše Medicejské pány, i kdyby mě pro začátek pouţili ke kutálení kamene“ a ptá se 

ho, zda by nebylo vhodné pro tento cíl vypravit se se svým krátkým pojednáním o 
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vládnutí do Říma k Giulianovi de‘ Medici. Tomu by se pak mohlo zlíbit, aby získal 

Machiavelliho sluţby. Vettori v tom viděl dobrý nápad a po přečtení prvních pár kapitol 

Vladaře, které mu Machiavelli poslal, přítele podpořil. Zanedlouho ale bylo zřjmé, ţe 

Machiavelliho naděje ztroskotají. Kdyţ se totiţ Vettorimu dostal do rukou celý spisek, 

uţ se o něm v dopisech nikdy ani nezmínil. Machiavellimu toto poslední zklamání zcela 

změnilo ţivot a svoji pozornost upřel uţ jen do své literární tvorby. Jeho naděje zůstaly 

patrné uţ jen na stránkách Vladaře. Je patrné, ţe na několika místech spisu opouští 

určitou ucelenou myšlenkovou linii a vsune argumentaci, jeţ jinde ve svých dílech bez 

problémů vyvrací
54

. Díky těmto momentům působí někdy dílo jako nástroj zalíbení se 

současné vládě a upozornění na sebe jako na spolehlivého muţe. Především ale, spolu 

s Rozpravami, tvoří Vladař shrnutí Machiavelliho politické filosofie a v historii 

moderního politického myšlení zaujímá důleţité, nenahraditelné místo.
55

  

   Vladař je rozčleněný do dvaceti šesti kapitol. Úvod tvoří jiţ zmíněná dedikace 

Lorencovi Medicejskému. V celém spise dokládá Machiavelli své myšlenky příklady 

z historie.  

   Kapitoly jedna aţ jedenáct jsou věnovány různým formám vlád a způsobům, 

jak můţe panovník získat v určitém případě moc. Říká, ţe všechny státy a vlády jsou 

buď kníţectví, nebo republiky. Republikou se dále nezabývá a soustřeďuje se na 

kníţectví.  Rozebírá „jak je spravovat a udrţet si v nich vládu“
56

. 

   Nejsnadnější pozici má panovník v dědičných státech, kde je obyvatelstvo na 

vlastní dynastii zvyklé. Oproti tomu v kníţectvích nově dobytých je situace sloţitější a 

nastávají komplikace. Obzvláště, jedná-li se o stát smíšený, tedy o stát, který je součástí 

většího celku, kdy je dobyté území připojeno k původnímu státu vladaře. Obyvatelstvo 

očekává zlepšení poměrů, ale většinou je nespokojené a nový panovník brzy ztrácí 
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potřebnou podporu. Byl-li těţký začátek, pak návrat po případné vzpouře bývá 

snadnější, neboť panovník můţe potrestat viníky a dohlíţet na nespolehlivé. Machiavelli 

dává rady, jak si udrţet moc v těchto územích s ohledem na různé podmínky týkající si 

jazyka, zákonů a míře svobody, jeţ mělo obyvatelstvo pod starým vedením.
57

 Od šesté 

kapitoly se Machiavelli soustředí na kníţectví, která jsou po dobytí celá nová. Moci se 

ujímá „nový muţ a vzniká nové státní zřízení“. Zde se objevuje nejdůleţitější myšlenka 

Vladaře
58

 a to, ţe tato nová území se získávají a zachovávají buď „vlastní zbraní a 

vlastními schopnostmi“ nebo „cizími zbraněmi a štěstím“. Ten, kdo méně spoléhal na 

vrtkavost Štěstěny, se podle Machiavelliho udrţel u moci déle.
59

 Nejschopnější z těchto 

muţů byli „Mojţíš, Romulus a Théseus“
60

. I v těchto případech sice hrál svoji roli 

šťastný osud, samo o sobě to ale ještě nemuselo nic znamenat.  V současnosti však 

příklad nenachází.
61

 Přechází tedy k druhému případu, kdy se moci lehce dosáhne, ale 

těţké je si ji udrţet. K tomu nalézá v současném světě odkazů více. Nejpoučnější z nich 

je Cesare Borgia.
62

  

   Dle Machiavelliho zůstává ještě pár příkladů, kde nejde ani o zásah Štěstěny, 

ani o zásluhy vlastní. Do čela státu se lze také dostat zločinem a nečestnými praktikami, 

nebo z vůle spoluobčanů. V druhém případě pak vzejde buďto z vůle mocných, nebo 

z vůle lidu. V kaţdém případě se má snaţit, aby si lid naklonil, protoţe v době ohroţení 

bude kromě dobrého opevnění potřebovat i oddané obyvatelstvo.
63

  

   Nakonec promlouvá autor o církevních panstvích, u kterých je největší 

problém s tím, jak je získat. To lze „buď bojem, nebo šťastným řízením osudu“
64
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Uchovat tato panství je snadné, protoţe se opírají o vţitý náboţenský řád bez ohledu na 

to, co dělá jejich panovník. Machiavelli se jimi dál nezabývá, protoţe mu to nepřísluší. 

Tato panství řídí vyšší moc.
65

 

   Od dvanácté kapitoly se Machiavelli věnuje radám vladařům, které jim mají 

dopomoci k úspěšnému udrţení moci a území. Toho nový vladař docílí díky dobrému 

vojsku a dobrým zákonům. Vojsko můţe být vlastní, najaté, pomocné nebo smíšené. 

Ţoldnéřské a pomocné vojsko ale rozhodně nedoporučuje, protoţe se mu jeví jako 

nespolehlivé. Moudrý vladař dá vţdy přednost vlastnímu vojsku. „Lépe prohrát 

s vlastním, neţ vyhrát s cizím“
66

 Vojsko smíšené, stvořené zčásti z vlastních lidí a zčásti 

nájemné, stojí někde mezi. Můţe se však také stát pro panovníka hrozbou. Válečné 

umění je pro vladaře základ, jinak si moc nezíská ani neudrţí.
67

  

   Vladař také musí mít určité vlastnosti vůdce. Různých rádců pro panovníky 

bylo Machiavelliho současníky sepsáno mnoho. On ale podle svých slov postupuje 

jinak. Vidí věci tak, jak jsou, ne jak by měly být v ideálním světě. Na rozdíl od 

dobových názorů tvrdí, ţe by bylo krásné, kdyby měl panovník všechny ušlechtilé 

vlastnosti, ale ţe je to nemoţné. Má se tedy alespoň vzdát toho, co ohroţuje jeho moc. 

Moudrý vladař se nechá vést tím, co diktuje nutnost. Musí se přizpůsobit událostem, 

musí být mravně pruţný. Často bude muset jednat „zle“, protoţe prostě ostatní lidé 

takoví jsou a pokud mezi nimi chce někdo uspět, těţko můţe být jiný. Navíc to, co se 

jeví jako dobré, můţe uvést zemi do zkázy a naopak. Nesmí se starat o to, co se o něm 

říká.
68

 Panovník musí umět jednat jako muţ i jako zvíře. V druhém případě mu 

Machiavelli doporučuje za vzor lva pro sílu a lišku pro bystrost. Vladař by neměl dbát 

na to, ţe je povaţován za skrblíka, kdyţ neţije v okázalém přepychu, jenţ by byl 

ukazatelem štědrosti. To v konečném důsledku není ctnost, ale neřest, protoţe to 

znamená velkou finanční zátěţ pro obyvatelstvo. Časem se jeho úspornost projeví ke 

spokojenosti obyvatel. Machiavelli dospěl také k tomu, ţe vladař musí být někdy krutý, 

je-li cílem pořádek a blahobyt. Je-li dobrotivý, je shovívavý vůči nepořádkům, které 
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skončí zle pro všechny. Následky jsou potom daleko horší, neţ občasné tresty pro 

jednotlivce. Strach z trestu drţí lidi na uzdě. V čele armády musí být vladař ještě tvrdší. 

Panovník má být především respektován, ne milován. Nemá ale vzbuzovat strach, to 

vůči němu plodí nenávist.  Bylo by také krásné, kdyby panovník byl vţdy jen čestný a 

spravedlivý, on ale musí být především realista, protoţe ostatní takový nejsou. Nemusí 

ani plnit dané slovo, byl by sám proti sobě. Pokud se mu daří, lidé často zapomenou, jak 

svého úspěchu dosáhl.
69

 Panovník musí v neposlední řadě ve svém vystupování 

vykazovat stálost, pevnost a rozvahu, jak ve vnitřních, tak ve vnějších záleţitostech. Jen 

tak se vyhne nenávisti a opovrţení. Má-li i schopnou armádu a dobré spojence, je 

v bezpečí a odolá i případnému spiknutí.
70

  

   Machiavelli se ještě zabývá jednáním panovníka na novém území v otázkách 

zbrojení, spolupráce i opevnění. Doporučuje také získat si obdiv válečným uměním, 

kvalitní vnitřní správou země i péčí o umění a vědu a vůbec péčí o vše, co se v jeho 

zemi děje. Nikdy však na úkor svého postavení. Musí si vybrat oddané správce i 

poradce.
71

 

   Důleţitým tématem je také osud. Machiavelli přiznává, ţe je to silná veličina, 

ale za neúspěch si nakonec můţe kaţdý sám. Kdo se v klidných časech nezajistí proti 

nepřízni, musí počítat s tím, ţe se jeho loď v bouři potopí. To je také důvod, proč přišla 

italská kníţata o moc. Schopný vladař se musí umět přizpůsobit a jednat rázně.
72

 

Štěstěna je totiţ ţena, „a jen pokud ji ovládáš pevnou rukou, udrţíš si ji“
73

. 

   Svůj spis zakončuje Machiavelli výzvou adresovanou Lorenzovi de' Medici, 

ve kterém vidí právě takového prozíravého a schopného panovníka, kterého právě 

popsal. Je obdařen potřebnými vlastnostmi, má podporu Boha i církve a navíc mu přeje 
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Štěstěna. Teď je ta pravá doba. Itálie čeká na osvobození od barbarů pod praporem 

Medicejů.
74

 

 

2.3.2 „I Discorsi sopra la prima decà di Tito Livo“ 

 

Titus Livius (59 pnl.-17 nl.) byl římský spisovatel a historik, který se po 

dovršení třiceti let rozhodl sepsat historii římského národa. Tomuto náročnému úkolu 

posléze věnoval celý zbytek ţivota. Díky jeho práci vznikl vůbec nejrozsáhlejší spis 

dějin Říma. Dílo nazval „Ab urbe condita“ (Od zaloţení města) a získal si jím 

nesmrtelnou slávu. V průběhu psaní bylo rozděleno na 142 knih, z nichţ se nám 

dochovala jen asi čtvrtina. Přesněji knihy 1.-10. (od zaloţení města po rok 293 před 

n.l.), 21.-45. (roky 218 aţ 167 před n.l.) a část devadesáté první knihy. Knihy tvořily 

svazky po pěti nebo deseti - pentady nebo dekády. Většina knih se sice ztratila, zůstaly 

ale zachované alespoň v kratších výtazích. Je označován za republikána, ale protoţe se 

pozdější knihy, zabývající se koncem republiky a vzestupem Augustovým nedochovaly, 

nelze o jeho přesvědčení hovořit bez pochybností.
75

  

V okamţiku, kdy Machiavellimu zhasla veškerá naděje na další diplomatickou 

kariéru, začal sám sebe více vnímat jako literáta. Toto nové zaměření ho zavedlo na 

schůzky, které skupina humanistů a literátů pořádala v zahradách Orti Oricellari. 

Účastníci diskuzí probírali různá témata, nejintenzivněji se však debatovalo o politice. 

Vášnivě se probíraly osudy republikánských reţimů, jejich vzestupy, úpadky i konce. 

Do pokusu o protimedicejský převrat v roce 1522, který zlákal několik členů krouţku 

Orti Oricellari, se sice Machiavelli nezapojil, styky s těmito republikány byl ale 

bezesporu hluboce ovlivněn. Jak jsem jiţ zmínila v kapitole o Machiavelliho díle, pod 
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dojmem setkávání v zahradách vytvořil Machiavelli hned několik spisů. Nejdůleţitějším 

plodem kontaktu s republikány z Orti se však ukázalo Machiavelliho rozhodnutí napsat 

Rozpravy o prvních deseti knihách Liviových dějin, své nejdelší a po mnoha stránkách i 

nejoriginálnější dílo vlastní politické filosofie.
76

 

 Na Rozpravách pracoval Machiavelli mnohem delší dobu, neţ na Vladaři. 

Dokončil je zřejmě v roce 1521. Jsou také mnohem obsáhlejší a Machiavelli zde pečlivě 

dokazuje pravdivost svých tvrzení na příkladech z historie. Rozpravy uţ nepůsobí jako 

příručka pro dobrého vladaře, ale spíše jako dílo politického učitele. Vyrovnává se zde 

s historicko-politickými otázkami a nejsou určeny pro širokou veřejnost. Myšlenky zde 

nejsou tak ucelené a jednotné jako ve Vladaři a setkáváme se s nimi hlavně knize první, 

zbylé dvě jsou spíše interpretací Livia. Řada kapitol byla zformulována pro potřebu 

rozprav v Orti Oricellari.
77

 Větší rozsah díla a jeho hůře stravitelná forma jsou snad 

důvody, proč oproti Vladařovi zapadlo.
78

 Pro čtenáře má spis hůře stravitelnou formu a 

není tak provokující, protoţe postrádá kvality menšího díla, které "soustřeďuje v hutném 

sledu jadrné myšlenky jednu za druhou, takţe kaţdá věta zapůsobí na čtenáře 

                                                           
76

 SKINNER, Quentin. Machiavelli. Přeloţila Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha: 

Argo, 1995, s. 58-60. 

77
 Orti Oricellari byl krásně vypěstěný a různými sochami a sloupy vybavený park ve Florencii, 

zaloţený Bernardem Rucellaiem pro schůzky filosofů a literátů. V době, kdy zde Niccolò začal 

docházet, v období vlády Medicejských, vedl skupinu diskutujících přátel ochrnutý člen rodu 

Rucellaiů, Cosimo Rucellai. Zval si do zahrady hosty a tito intelektuálové zde vedli vášnivé 

debaty o všem moţném. Jedním z nejzapálenějších diskutérů byl údajně Niccolò Machiavelli, 

který zde našel nové přátele a rád do zahrad zavítal vţdy, kdyţ přijel z venkova navštívit 

Florencii.; Nevydařený převrat v roce 1922 proti Medicejským bylo jedním z mnoha. Tentokrát 

šlo o to, zavraţdit Giulia de‘ Medici. Mezi potrestanými byli přední představitelé krouţku Orti 

Oricellari a jeho schůzky tímto datem skončily.; BAUER, František. Machiavelli a 

machiavellismus. 1. vydání. Praha: Václav Petr, 1940. s. 11-12.; KUDRNA, Jaroslav. Machiavelli 

a Guicciardini: K typologii historickopolitického myšlení pozdní italské renesance. 1. vydání. 

Brno: Univerzita J. E. Purkyně - filosofická fakulta, 1967, s. 22. srvn. MONTEVECCHI, 

Alessandro. Machiavelli.Milano: Edizioni Accademia, 1972. s. 86-91. 

78
 BAUER, František. Machiavelli a machiavellismus. 1. vydání. Praha: Václav Petr, 1940. s. 11-12. 



32 
 

neodolatelným tlakem, vyvolávajícím buď souhlas nebo odpor ... Výrazově i obsahově je 

to tedy skladba dokonalá."
79

   

Pokud bychom hledali stručný nástin toho, jak vlastně Machiavelli přemýšlí a 

z čeho čerpá, poslouţí nám nejlépe sám autor v první knize Rozprav. V jejím úvodu 

pokládá základ pro metodickou práci při posuzování politického dění určité doby. 

V historii a v její analýze, dle výsledků jeho pozorování, mohou lidé najít poučení a 

návod pro dění v současnosti. On sám se v tomto pohledu povaţuje za průkopníka nové 

cesty, i kdyţ okázale skromně sklání hlavu a s tím, ţe jeho znalost dějin je chabá a 

zkušenosti ve státních záleţitostech malé. Lidé také nepřijímají nové věci s pochopením 

a tak jde vlastně jen o pokus, který snad můţe připravit cestu některému z velkých 

duchu budoucnosti. To je pro Machiavelliho typické. Pokud není doceněn, cítí se 

zneuznaný, ale kdyţ tvoří, nezapomene nesčetněkrát sebevědomě připomenout svoji 

vlastní malost a skromnost. 

Úvod díla tvoří pozdrav zaslaný Niccolem Machiavellim Zanobimu 

Buendelmontimu a Cosimovi Rucellaimu. Poděkoval jim tím za podporu, kterou mu 

poskytovali v náročných dobách.
80

  

Rozpravy samy jsou rozdělené do tří knih obsahujících 142 úvah. V těchto 

úvahách se Machiavelli opírá o římského historika Tita Livia.
81

 Zamýšlí se nad jeho 

dějinami a zdůrazňuje, ţe dějiny jsou mu pramenem zkušeností, které formují politický 

ţivot. Tedy na dějinách si můţe politik ověřit platnost svých názorů a budoucí 

směřování.
82

 Zatímco ve Vladařovi republiku pouze zmíní a dále se zabývá pouze 

kníţectvím, V Rozpravách mu republiky poskytují hlavní materiál. Pro příklad si vybírá 

Řím a na něm zkoumá, jak můţe město dospět k velikosti. Na různých příkladech dějin 

antického Říma ukazuje, jak se poučit pro budoucnost anebo postupuje opačným 

směrem a předloţenou poučku se snaţí zdůvodnit příkladem z římských dějin.  
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První kniha začíná Machiavelliho zdůvodněním, proč se obrátil k Liviovým 

knihám. Říká, ţe se lidé napodobují staré mistry v umění, draze kupují úlomky antické 

sochy, následují staré a osvědčené v lékařství i právu. Kde se ale ze zkušeností učit 

neumí, jsou dějiny.
83

  "Nicméně však se nenajde kníţe ani republika, ani vojevůdce ani 

občan, kteří by se řídili příklady starých národů i v zařízení republik, v udrţování státu, 

ve vládě nad říší, v organisaci vojska a ve vedení války, ve vykonávání práva nad 

poddanými, ani v rozšiřování panství."
84

 V úvaze nad tím, co způsobuje tuto netečnost, 

dochází k jednoduché odpovědi: "Toto zlo pochází nejvíce z toho, ţe nemáme 

opravdových znalostí z dějin, kdyţ je čteme, nevidíme jejich smysl, kdyţ je ochutnáváme, 

necítíme jejich příchuť."
85

  A protoţe lidé nedokáţou najít v dějinách smysl, čtou je sice 

se zájmem, neumí však napodobit to, co je v události přínosné. Jako by se dnes "nebe, 

slunce, ţivly a lidé jinak pohybovali, byli jinak uspořádáni a nadáni jinou silou neţ v 

starověku"
86

. To je omyl a Machiavelli si vzal za úkol lidi z tohoto bludu vyvést. 

I kdyţ autor v první kapitole popisuje různé způsoby, jak můţe město vzniknout, 

neopomene připomenout, ţe hlavním centrem jeho zájmu je Řím. „Kdo četl, jaký byl 

původ města Říma, jak a jací zákonodárci jej organizovali, nebude se divit, ţe se 

v tomto městě po tolik staletí udrţovala taková síla a ţe později z něho vzešla říše, na 

kterou vzrostla tato republika.“
87

 Po těchto slovech následuje obšírný přehled o původu 

měst. 

Města jsou dílem domorodců nebo cizinců. V prvním případě se obyvatelé 

rozptýlení do mnoha malých skupin rozhodnou, ţe pro bezpečí je lepší se sdruţit. Popud 

k tomu vzejde buďto přímo od nich, nebo „z popudu muţe, který má u nich největší 

moc“
88

. Takto vnikly například Athény či Benátky.  
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V druhém případě město vystaví cizinec, a to buď svobodný, nebo závislý. 

Příkladem jsou kolonie, které vládce či republika vysílají, aby se buď zbavili 

přebytečných lidí, nebo aby si bezpečně a levně udrţeli dobytou zemi. Takových měst 

vystavěl nespočet římský národ. Machiavelli neopomenul ani města, která jsou 

vystavěna jen pro slávu vládce, jak to dělával Alexandr Veliký. 

Ţádné z těchto měst ale nemá svobodný původ, proto většinou neučiní nikdy 

velký pokrok. Podobně na tom byla kdysi i Florencie, která se mohla rozšířit jen tolik, 

kolik jí dovolili římští císařové. 

Původ svobodných měst je jiný. Jsou to města, „zaloţená národy, které jsou 

donuceny nemocemi, hladem anebo válkou opustit pod vedením kníţete nebo samy 

rodnou zem a vyhledat nová sídla“
89

. Příkladem jsou Machiavellimu Ţidé, kteří se 

v čele s Mojţíšem usadili ve městech dobyté země, nebo Trojané vedení Aeneou, kteří 

vystavěli města nová. Na tomto místě autor opět, stejně jako ve Vladařovi, dává prostor 

zmínce o štěstí a vynikajícím muţi kdyţ říká: „Tu poznáváme velikost budovatelovu 

nebo štěstí stavby. Toto štěstí pak vzbuzuje větší nebo menší úţas podle toho, zda 

k němu poloţil základ více nebo méně vynikající muţ. Velikost takového muţe se však 

projevuje ve dvou věcech, ve volbě místa a v zákonodárství.“
90

  

Lidé jednají buď z nutnosti, nebo ze svobodné vůle. Tam, kde je svobodné vůli 

ponecháno méně místa, vidíme větší ctnost. Z toho autor usuzuje, ţe by bylo lepší, 

kdyby se k zakládání měst vybírala neúrodná místa, kde by lidé samou prací neměli čas 

k zahálce a ţili by svorněji. Chudý kraj by zavdával málo příčin ke sporům. Přesto 

Machiavelli, s odkazem na lidskou povahu, doporučuje, pustým místům se vyhnout. 

Zajistit se lze pouze mocí a k tomu je třeba nejúrodnějších míst, která zajistí dostatek 

obyvatel nutných pro obranu a další růst. Abychom předešli zmíněné zahálce, „musíme 

se postarat o to, aby zákony donutily lidi k tomu, k čemu je nenutí poloha“
91

. Autor 

nabádá, abychom si vzali příklad z moudrých zákonodárců z krajů nejplodnějších, kteří 

nutili muţe určené za vojáky k tomu, aby pravidelně cvičili. Tímto získá země nakonec 

ještě lepší vojáky, neţ kraje drsné a neúrodné a obyvatelstvo do zahálky nepadne. Po 
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této úvaze dochází Machiavelli k tomu, ţe nejmoudřejší je „usadit se v úrodném kraji, 

kdyţ účinky této úrodnosti omezíme náleţitě zákony“
92

. 

Město Řím můţeme zařadit mezi města vystavěná cizinci, povaţujeme-li za jeho 

zakladatele Aeneu, nebo mezi města vystavěná domorodci, pokud se přikloníme k 

Romulovi. V obojím případě je ale Řím svobodného, nezávislého původu. 

Jakou cestou se ubíraly cesty Říma a jak je moţné, ţe přes skvělou polohu, 

mnohá vítězství a velikost říše se jeho mravy nezkazily a on si udrţel svoji sílu po 

mnoho století jako ţádná jiná republika, to jsou otázky, které Machiavelliho zajímají 

především, a slibuje se k nim později vrátit.
93

   

Na následujících stránkách věnuje se autor uţ jen státům, které „byly od počátku 

prosté vší vnější poroby a vládly si podle své vlastní vůle, ať jiţ jako republiky anebo 

jako monarchie“
94

, tedy státům svobodným, a státy závislostního původu nechává 

stranou. Ústředními tématy jsou „svoboda“ a „zákony nutné k udrţení svobody“. Státy, 

které Machiavelliho zajímají, měly různý původ, zákony i různá zřízení. Některým dal 

zákony jednotlivec ihned po zaloţení města, jiné je získávaly postupně. Řím je druhým 

případem, kdy zákony vznikaly na základě různých příleţitostí a událostí. Za šťastný 

povaţuje autor národ, který má muţe předepisujícího takové zákony, dle kterých je 

moţné ţít dlouhou dobu. Jako příklad uvádí Spartu, která své zákony nezměnila 

jedenáct století. Nejhůř jsou na tom naopak ty státy, ve kterých panuje nejmenší 

pořádek, jinými slovy „leţí daleko od přímé cesty“
95

. Státy, které měly alespoň příznivý 

začátek, můţe dovést k dokonalosti příznivá shoda událostí, avšak ty od počátku jasně 

nesměřované se uţ zřejmě neposílí. I tak ale tam, kde naděje stále je, není jednoduché 

zákon směřujícího k novému řádu nastolit, protoţe jeho nutnost se neprojeví včas. Stát 

pak zahyne dřív, neţ dosáhne dokonalosti. 

Dále Machiavelli zmiňuje různé republikánské vládní způsoby a připomíná, jak 

se liší v dílech spisovatelů. Příbuzné formy se navzájem podobají, protoţe prýští jedna 

z druhé. „Monarchie totiţ se stává snadno tyranií, aristokracie oligarchií, demokracie 
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anarchií.“
96

 Tak se snadno stane, ţe zavede-li zakladatel společenství některou z forem 

vlády, zvrtne se za krátkou dobu v opačnou. 

Vládní formy vznikly náhodou v souvislosti s tím, jak se roztroušená pokolení 

začala spojovat ve větší celky. Lidé si pak vybrali nejsilnějšího a nejstatečnějšího z nich 

a určili jej svou hlavou. Zavedli zákony, aby zabránili zlům a tresty pro ty, kteří se 

proviní. Později pak volili ne nejsilnějšího, ale nejmoudřejšího a nejspravedlnějšího. 

Další generace kníţat, která nastoupila uţ na základě dědické posloupnosti, se od svých 

předků odklonila a spíše se soustředila na přepych a nádheru, neţ na velké činy. 

Postupně se zrodil tyran a spolu s ním i vzpoura proti němu. Tuto vzpouru vedli 

„muţové, kteří nad ostatními vynikali velkomyslností, šlechetností, bohatstvím a 

urozeností“
97

 a tak nemohli špatný ţivot kníţete snášet. Kdyţ lid za pomoci mocných 

svrhl kníţete, slíbil svým osvoboditelům poslušnost. Nová vláda jednala podle zákonů, 

které si dala, avšak jejich potomci opět nasměřovali svoji pozornost jinam. Tak 

z aristokracie vznikla oligarchie. Takto postupuje Machiavelli dále a popisuje i to, jak se 

demokracie změní v anarchii a ta znovu v monarchii. Tak se uzavře kruh, kterým si 

procházejí všechny státy. Dobrý zákonodárce se tedy poučí, a nespoléhá jen na jednu 

výlučnou formu vlády, ale sloţí formu ze tří dobrých  - tedy z monarchie, aristokracie a 

demokracie, která na sebe dohlíţejí. Příkladem je opět Sparta, varováním Solonova 

vládní forma v Athénách.  

Řím neměl zákonodárce, jakým byl Lykurgos ve zmíněné Spartě, dle kterých by 

město mohlo ţít svobodně. Přece jen, první zákonodárci chtěli zaloţit království, ne 

republiku. Avšak to, co neučinily zákony, vykonala náhoda. Postupem času se republika 

stala vyrovnanější, protoţe v ní našli místo všechny tři zmíněné vládní formy. Řím 

„udrţoval smíšenou formu vlády a tím se stal dokonalou republikou“
98

 Měl konzuly, 

senát a tribuny lidu. Příčinou této dokonalosti vidí Machiavelli v nesvornosti lidu a 

senátu.
99
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Machiavelli tvrdí, ţe teoretikové a příklady z historie se shodují, ţe ten, kdo 

dává republice ústavu, musí všechny lidi předem povaţovat a zlé a zvrácené. Lidé 

neučiní nikdy nic dobrého, pokud k tomu nejsou nuceni. Pokud někde panuje zvyk, ţe 

lidé činí dobře i bez zákonů, tak jich není potřeba. Kdyţ se ale situace změní, musí 

nastoupit zákony.
100

 Velkou výhru pro římskou svobodu vidí Machiavelli v zavedení 

tribunů lidu, coţ chápe jako důsledek nepokojů mezi mocnými a lidem. „Odsuzujeme-li 

boje mezi urozenými a lidem, podle mého názoru odsuzujeme první příčinu, proč se 

udrţela římská svoboda…Nepomyslíme, ţe v kaţdé republice je myšlení a snaţení 

mocných jiné neţ myšlení a snaţení lidu a ţe z této nesvornosti vycházejí všechny 

zákony ve prospěch svobody… Neboť dobré příklady vznikají z dobrého vychování, 

dobré vychování z dobrých zákonů a dobré zákony z oněch nepokojů, které tak mnozí 

bez rozmyšlení odsuzují.“
101

 Kaţdé město by mělo svůj vlastní způsob, jak umoţnit 

průchod ctiţádosti lidu, zvláště pokud onen chce lid v důleţitých záleţitostech pouţít. 

To, co ţádají národy, které jsou svobodné, nebývá svobodě nebezpečné, protoţe 

poţadavky vznikají buď z důvodu útlaku nebo ze strachu před ním. Autor odkazuje na 

Cicera a říká, ţe lid je přístupný pravdě a lehce povolí, kdyţ mu nějaký hodnověrný 

muţ řekne pravdu. Nemusíme se tedy bát, pokud má lid nesprávný názor, protoţe od 

toho jsou shromáţdění lidu, kde povstane „dobře smýšlející muţ a ukáţe mu omyl“
102

.   

V další části se autor zabývá střeţením svobody. Moudří vládcové si 

uvědomovali potřebnost tohoto střeţení, jen měli pochyby, zda tento úkol svěřit 

urozeným, nebo lidu. Na příkladech opět ukazuje, která volba je lepší. U urozených se 

projevuje silná touha po vládě, u lidu potřeba nebýt ovládán. Zdá se tedy, ţe Římská 

ústava je vhodnější. Vycházet ale musíme z toho, zda „mluvíme o republice, která se 

chce stát mocnou říší, jako byl Řím, nebo o republice, které stačí, ţe se udrţuje“
103

. Ve 

Spartě či Benátkách vládli urození tak, ţe tento systém nevyvolával u lidu nepokoje a 

republiky zůstali dlouho svobodné. Byly však omezené ve svém růstu, protoţe Sparta 
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nepřijímala cizince a Benátky nově příchozí do ničeho, kde by mohli získat úctu, 

nezapojovali. V Římě byla vláda svěřena do rukou lidu a systém byl nastaven tak, ţe 

nepokoje byly součástí kaţdodenního ţivota. Jenţe, jak uţ bylo řečeno, pramen 

k velikosti Říma byl právě v oněch nekonečných bouřích. „Proto, chtěl-li Řím odstranit 

příčiny svých nepokojů, odstranil s nimi i příčiny svého růstu. Něco podobného shledá 

pečlivý pozorovatel ve všech lidských záleţitostech: nikdy neodstraníme nějaké zlo, aniţ 

z něho nevznikne jiné. Chceš-li tedy početný a ozbrojený lid, abys zaloţil mocnou říši, 

můţeš jej pak řídit podle vlastní vůle, Udrţuješ-li jej malým a bezbranným, abys jej 

mohl lépe řídit, nemůţeš jej pak, aţ se rozroste, udrţet na uzdě, anebo se stane tak 

zbabělým, ţe padne za kořist prvnímu útočníkovi.“
104

 Ani jedna volba není dokonalá. 

Machiavelli radí zvolit způsob, který má nejméně vad a ten pak pokládat za nejlepší. 

Pokud chce dát někdo republice ústavu, musí uvaţovat, čeho chce dosáhnout. Zda 

velikosti Říma, anebo stability, která ale neumoţňuje další rozšiřování bez nebezpečí 

zkázy. Kdybychom spojili to nejlepší ze Sparty a Benátek, ve městě by nastal pravý 

politický klid. „Avšak protoţe vše lidské je v ustavičném pohybu a nikdy se nemůţe 

zastavit, klesáme nebo stoupáme.“
105

 Rovnováha je neudrţitelná. Zakládáme-li 

republiku, musíme jí dát takovou ústavu, „aby se mohla zvětšit, kdyţ ji k tomu nutí 

potřeba, a aby si mohla udrţet to, čeho nabude“
106

. To jsou důvody, proč Machiavelli 

pokládá za nutné, vzít si jako vzor římskou ústavu a spory, které vznikají mezi lidem a 

senátem brát jako nutné zlo na cestě k dosaţení římské velikosti. V případě Říma bylo 

nutné zajistit střeţení svobody zavedením tribunátu.
107

  

Dalším důleţitým prvkem je to, aby měly republiky zákonná ustanovení, díky 

kterým bude souzen ten občan, který se dopustí útoku proti dosavadnímu řádu. Dosadí 

se větší mnoţství soudců, kteří budou vybaveni náleţitou váţností a zavedou se ţaloby. 

Tyto prostředky dávají lidem moţnost projevit nespokojenost či nenávist neškodným 

zákonným způsobem. Machiavelli trpce dodává, ţe tento způsob je přínosnější, neţ 
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volat na pomoc cizí mocnosti, jako se to stalo ve Florencii. I v tomto bodě je Řím 

dobrým vzorem.
108

  

V následující části Rozprav se Machiavelli dotýká problematiky, která mu 

vynesla největší kritiku. Je jí etika. Nalezneme zde sebevědomé hodnocení činů, které 

jsou běţně povaţovány za špatné. Na příkladu Romula ukazuje, ţe nemůţeme soudit 

činy velkých muţů, aniţ bychom si byli vědomi souvislostí. Romulus nejdříve zabil 

svého bratra a potom dal svolení k zavraţdění svého spoluvládce, krále sabinského, Tita 

Tatia. Zdá se, ţe poddaní takového kníţete si budou podle jeho vzoru ze ctiţádosti 

ubliţovat navzájem. Musíme ale přihlédnout k vladařovým pohnutkám. Moudrý 

zákonodárce, který má v úmyslu slouţit své vlasti, se musí snaţit mít sám v rukou moc. 

Pokud má republika dostat dobrou ústavu, či formu, musí jí je dát jediný člověk. Proto 

takového muţe nebude nikdo zdravého rozumu odsuzovat za mimořádné činy, které 

vykonal pro zaloţení říše nebo pro ustavení republiky. „Obviňuje-li jej čin, musí jej 

úspěch ospravedlnit… Neboť odsouzení hoden je jen ten, kdo se dopouští násilí, aby 

bořil, ne kdo se ho dopouští, aby budoval.“
109

 Takový vládce musí být rovněţ tak 

moudrý, aby nezanechal moc, kterou získal, druhému jako dědictví. Lidé jsou totiţ 

náchylnější ke zlému a tak by mohl nástupce uţívat získanou moc k cílům 

neušlechtilým, panovačným. Pokud se vládce rozhodne dát ústavu, nesmí její udrţení 

spočívat jen na jeho bedrech. Zanikla by spolu s ním. Ústava vydrţí, jen kdyţ se o ni 

starají mnozí. Shrnuto, tak jako „větší počet lidí není schopen zřídit státní útvar, 

poněvadţ se při různosti svých názorů nemohou shodnout na tom, co je nejlepší, tak se 

ho zase pevně drţí, jakmile jej uznali“
110

. Důkazem, ţe motiv Romulových činů nebyla 

vlastní panovačnost, ale obecný prospěch, vidí Machiavelli v tom, ţe ihned zřídil senát. 

S tím se radil a s jeho pomocí činil svá rozhodnutí. Kdyţ byli z Říma vypuzeni 

Tarquiniovci, stará zařízení zůstala zachována i kdyţ uţ na místo doţivotního krále 

nastoupili dva konzulové. To je znamení, ţe všechna důleţitá nařízení města byla 

přizpůsobená víc svobodě a rovnosti, neţ tyranii a absolutismu. „Po uváţení všeho toho 
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docházím k závěru, ţe ten, kdo chce ustavit republiku, musí být sám a ţe Romulus 

nezasluhuje pro smrt Rema a Tatia odsouzení.“
111

 

Na dalších stránkách Rozprav se Machiavelli snaţí ukázat, kdo si zaslouţí hanbu 

a kdo slávu. Nejslavnější jsou vůdcové a zakladatelé náboţenství. Po nich následují 

zakladatelé republiky nebo říše a za nimi stojí muţové, kteří jako vojevůdci rozšířili 

území své, nebo své vlasti. „Bezcitní a podlí naproti tomu jsou ničitelé náboţenství, 

bořitelé říší a republik, nepřátelé ctností, věd a kaţdého umění, které přináší lidskému 

pokolení uţitek a čest“
112

.  I kdyţ si muţ můţe zaloţením republiky nebo říše získat 

nesmrtelnost, pokud se někdo uchýlí k tyranii, vydává se místo slávy opovrţení, neklidu 

a potupě. Měli bychom se podívat na dějiny císařů, abychom poznali, jakými způsoby 

získali „slávu nebo hanu, bezpečnost nebo strach“
113

 . Tytéţ dějin také čtenáři ukazují, 

jak je třeba zařídit dobrou vládu. Mohou vidět, ţe všichni, kteří nastupovali podle 

dědické posloupnosti, byli špatnými vládci. Vyjímkou je pouze Tito. „U dobrých císařů 

shledá jistě, ţe panovník vládne uprostřed bezpečných poddaných, senát poţívá váţnosti 

a úřady se těší všeobecné úctě. Uvidí, ţe bohatí občané uţívají svého bohatství, shledá 

všude větší šlechetnost a zásluhy a zpozoruje, ţe všude vládne klid a blahobyt. Naproti 

tomu neuvidí svárlivosti, bezuzdnosti, úplatnosti a ctiţádosti. Vyvstane před ním zlatý 

věk, kde kaţdý můţe mít a zastávat svůj vlastní názor. Konečně spatří, kterak svět slaví 

svůj triumf, kterak kníţata jsou ctěna a slavena a národy prolnuty láskou a důvěrou.“
114

 

V dobách jiných císařů spatří čtenář naprostý opak. Hrůzy, sváry a surovosti za míru i 

války. Boje občanské i zahraniční. Vidí ustaranou Itálii a její pustošená a ničená města. 

Jestliţe charakteristika prvního příkladu je moţná nejpozitivnější pasáţí z celých 

Rozprav, u druhého předkládá Machiavelli obraz apokalypsy.  

Pokud touţí kníţe po světské slávě, ať se zmocní zkaţeného města a vybuduje je 

znovu, jako Romulus. Větší příleţitost k získání slávy nemůţe nebe poskytnout. A 

komu dalo nebe příleţitost, ten by si měl také uvědomit, ţe můţe dát státu dobrou 

                                                           
111

 Tamtéţ, s. 59. 

112
 Tamtéţ, s. 60. 

113
 Tamtéţ, s. 62. 

114
 Tamtéţ, s. 63-64.  



41 
 

ústavu a přitom stále zůstat kníţetem. Před kaţdým jsou tedy dvě cesty, buď k bezpečí a 

nesmrtelné slávě, nebo k duševním mukám a nesmazatelné hanbě.
115

 

V několika kapitolách Rozprav se Machiavelli zabývá otázkou náboţenství. Jeho 

mimořádně tvrdý útok proti římské církvi a promyšlená tvrzení o prospěšnosti 

náboţenství si zaslouţí, aby byla tomuto tématu věnovaná větší pozornost. Náboţenství 

je dobré pro udrţení společnosti. Jak zjistíme při studiu dějin, kdyţ po Romulovi 

v Římě nastoupil Numa Pompilius, uchýlil se k náboţenství, aby zvládl nevázaný lid, 

který mu Romulus zanechal. To se mu podařilo. Usnadnil se tak senátu a velkým 

muţům republiky kaţdý záměr. Občané mnohem více ctí moc bohů, neţ moc lidí. Více 

se bojí porušit přísahu, neţ zákony. Na příkladu Říma pozorujeme, „jak značně přispělo 

náboţenství k tomu, aby se udrţovalo vojsko v poslušnosti, národ ve svornosti, lidé 

dobrými a aby byli zahanbeni zlí… Tam totiţ, kde je náboţenství, dá se lid snadno 

ozbrojit, kde však jsou zbraně, ale ţádné náboţenství, dá se náboţenství zavést jen velmi 

nesnadno.“
116

 Muţové, kteří dali národu nové, neobvyklé zákony, se uchýlili o pomoc 

k boţstvu, protoţe jinak by je lid nebyl nepřijal. Machiavelli dochází k závěru, ţe 

náboţenství, které Numa zavedl, patřilo k jedné z prvních příčin rozkvětu Říma. Lid 

však musí boţstva uctívat, ne je znesvěcovat. To by bylo příčinou úpadku státu. „Kde 

chybí bázeň boţí, musí říše upadat nebo se musí udrţovat strachem před kníţetem, jenţ 

nahrazuje chybějící náboţenství.“
117

 Druhá moţnost však nemá dlouhého trvání, 

protoţe jakmile říše svého kníţete ztratí, ocitne se v nouzi. Autor opět zdůrazňuje, ţe 

říše nesmí záviset jen na vynikajících vlastnostech jednoho muţe. Dědic tyto vlastnosti 

zřídka kdy nahradí. „Jak praví Dante:  

Rade volte dizcende per li rami  

L‟umana probitate, e questovuole  

Quel che la da, perche da lui si chiami.“
118
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Štěstím pro republiku nebo monarchii je především to, ţe jí kníţe dal taková 

nařízení, aby se i po jeho smrti udrţela. 

Pokud se kníţata nebo republiky chtějí udrţet nezkaţení, musí zachovávat 

v čistotě a váţnosti náboţenské obřady. „Není jistější známky úpadku země, neţ kdyţ 

zanedbává uctívání boha.“
119

 Abychom poznali, jaká je ve státě situace, musíme 

pochopit, na jakých základech náboţenství stojí. Pohanské náboţenství mělo svůj 

základ „v odpovědech orákula a v řádu augurů a haruspiků“
120

. Ostatní obřady, oběti a 

náboţenské obyčeje závisely na nich. Bůh, který mohl předvídat štěstí nebo neštěstí, je 

mohl také způsobovat. Různá orákula udrţovala svět ve zboţnosti. Potom se ale dostalo 

na povrch, ţe začala mluvit podle vůle mocných a lidé ztratili víru.  

Představitelé svobodného státu či říše musí dbát o základní pilíře náboţenství. 

Musí podporovat vše, co se stane ve prospěch náboţenství, i kdyţ to nebudou pokládat 

za pravdivé. Nemohou ani jednat jinak, pokud jsou moudří a vidí do podstaty věcí. 

Machiavelli tvrdí, ţe tímto postupem se zrodila víra v zázraky. Hodnotí ji jako falešnou, 

ale obsaţenou ve všech náboţenstvích. Moudří muţové je zveličují a tím sami nabývají 

větší váţnosti.  

Soudobá římská církev si od Machiavelliho vyslouţila velikou kritiku. „Kdyby 

byly hlavy křesťanské republiky udrţely naše náboţenství takovým, jak je dal zakladatel, 

byly by křesťanské státy a země mnohem šťastnější a svornější neţ nyní.“
121

 Jasný důkaz 

úpadku vidí v tom, ţe národy, které mají nejblíţ k hlavě církve, mají nejméně 

náboţenství. Kdyţ tedy budeme znovu uvaţovat o základech, vidíme, ţe se od nich 

církev odchýlila. Itálie ztratila špatným příkladem římského dvora veškerou bázeň před 

Bohem a všechnu zboţnost. Autor odváţně vzkazuje: „My, Italové, děkujeme tedy 

církvi a kněţím za prvé za to, ţe jsme bez náboţenství a zlí. Děkujeme jim však za druhé 

ještě za něco hlubšího, za příčinu našeho úpadku.“
122

  Církev udrţuje zemi v rozkolu. 

Země je šťastná a svorná tehdy, kdyţ poslouchá celá republiku nebo kníţete. Příkladem 

je Francie nebo Španělsko. Příčinou toho, ţe Itálie není v témţe postavení, je jediná 
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církev. Ta zde zaloţila svoje sídlo a vykonávala světskou vládu. Jenţe církev nebyla 

dost silná, aby si podmanila celou Itálii, ale ani ne tak slabá, aby nebránila, aby si ji 

podmanili jiní. Machiavelli obviňuje církev, ţe svým jednáním zabránila Itálii ve 

sjednocení a způsobila tak nesvornost, díky níţ se Itálie lehce stávala kořistí kaţdého, 

kdo ji napadl. Toto nekompromisní obvinění zakončuje autor následovně: „Kdo by se 

však chtěl o této pravdě přesvědčit, neklamnou zkušeností, musil by mít takovou moc, 

aby mohl římský dvůr i s jeho mocí, kterou má v Italii, poslat do země Švýcarů, jediného 

to národa, který dnes v náboţenství a válečném umění ţije podle starých předpisů. Pak 

by viděl, ţe špatné mravy a intriky tohoto dvora způsobí u nich více nepořádku neţ 

kaţdá jiná nešťastná událost.“
123

  

Po kritice soudobého stavu věcí, vrací se Machiavelli zpět k Liviovi, a spolu 

s ním nabízí příklady uţívání náboţenství ve věcech státu římského národa. Za všechny 

alespoň jeden příklad. „Římský národ vybavil tribuny konsulární mocí a vyjma jednoho 

jediného volil je vţdy jen z plebejců. Kdyţ v témţe roce vypukl mor a hlad a objevila se 

určitá zázračná znamení, uţili patriciové při nových volbách tribunů této příleţitosti. 

Prohlašovali, ţe se bohové hněvají, protoţe lid zneuţil majestátu své vlády, a ţe se dají 

usmířit jen tím, kdyţ tribunové budou voleni opět podle starého řádu. Zboţný lid jal 

strach a jmenoval pak za tribuny samé patricie.“
124

  

Na následujících stranách autor připomíná, ţe Římané vykládali auspicia 

(auguria) podle toho, jak to vyţadovaly okolnosti. Pokud je někdy z nouze nemohli 

respektovat, vţdy se alespoň snaţili budit zdání, ţe náboţenství zachovávají. Především 

šlo o to, povzbudit vojáky k boji a dodat jim důvěru, která přináší vítězství. To bylo 

moţné jen za předpokladu, ţe náboţenství pobíralo váţnosti. Nebyl to jen Řím, kdo 

pouţíval podobných prostředků. Samnité, po několika utrpěných poráţkách od Římanů, 

rozhodli se ke stejnému kroku. Věděli, ţe je třeba zasít „vzdor v srdcích vojáků a 

k tomu ţe nejlepším prostředkem je náboţenství“
125

. Bitvu sice prohráli, ale přinesli 

další důkaz toho, jak velikou důvěru lze vzbudit správným uţitím náboţenství.
126
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V další části svých Rozprav se autor vrací k otázce svobody. Pokud národ, který 

je zvyklý ţít pod kníţetem přijde nějakou událostí ke svobodě, neumí ji udrţet. Takový 

lid je jako divoké zvíře, které někdo dlouho drţel v zajetí. Snadno se stane něčí kořistí. 

Nejhorší případ je lid, který podlehl úplné mravní zkáze. Nemůţe ţít svobodně ani 

chvíli.  

Další nesnází je to, ţe osvobozený lid má hned své nepřátele doma. Jsou jimi 

všichni, kteří měli ze staré tyranské vládní formy prospěch. Problém je, ţe si nezíská ani 

přátele, protoţe prospěch vyplývající ze svobodné ústavy je například to, ţe občan můţe 

svobodně vyuţívat svého jmění, nemusí se bát o svou osobu ani o čest manţelky a dětí. 

To vše je prospěch, který si neuvědomujeme, pokud trvá. Jeho potřebu zjistíme aţ době, 

kdy se těchto samozřejmostí nedostává. Kdyţ tedy někdo přejímá vládu nad lidem, musí 

se nejdříve zajistit proti těm, kteří se budou k novému řádu stavět nepřátelsky a zjistit, 

co lid chce. Jinak nebude mít stát dlouhého trvání.  

Je-li národ nezkaţený, ke svobodě můţe dojít. Avšak jestli je zkaţený, nic mu 

nepomůţe. To nejlépe vidíme na historii Říma. Kdyţ byli vypuzeni Tarquiniovci, Řím 

se ihned chopil svobody a udrţel si ji. Naproti tomu ani po Caesarově, Caligulově a 

Neronově zavraţdění uţ nikdy nezískal svobodu. Příčina tkví v tom, ţe římský lid nebyl 

v době Tarquinovců ještě zkaţený, kdeţto „v pozdějších dobách klesl do nejhlubší 

zkaţenosti“
127

. Machiavelli poukazuje i na soudobé příklady. Milán či Neapol jsou uţ 

tak mravně zkaţené, ţe by je neosvobodila ani ta sebedůleţitější událost. Pro Řím bylo 

štěstí, ţe se jeho králové brzy zkazili a byli pro to vypuzeni, protoţe jejich zkaţenost 

ještě nestihla proniknout do srdce města. Souhrnně můţeme konstatovat, ţe „kde 

vládnou dobré mravy, povstání a nepokoje neškodí, kde však jsou mravy špatné, tam 

nepomáhají ani dobré zákony, leč ţe by jimi muţ neobyčejně silný vládl tak dlouho, 

dokud se nevrátí znovu dobré mravy“
128

. To ovšem ani sám autor myšlenky nepovaţuje 

za reálné z jiţ uvedených důvodů. Jestliţe se město vzchopí, je to jen zásluhou velkého 

muţe. Celek zůstává stejný a vše nové se smrtí onoho muţe zaniká. Jen v rovině 

myšlenkové se pokouší Machiavelli najít řešení i pro státy mravně zkaţené. Musely by 
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se s novými zákony změnit i stará nařízení a zřízení by se muselo spíš podobat 

monarchii. Mravní zkáza a neschopnost ke svobodě vzniká, dle Machiavelliho, 

z nerovnosti občanů. Kdo chce znovu rovnost zavést, ten musí sáhnout k mimořádným 

prostředkům a dát společnosti nový ţivot.
129

  

Po otázkách vládce, ústavy, náboţenství a svobody se Machiavelli krátce dotkne 

problematiky vojska. Dnešní kníţata a novější republiky by se měli před sebou stydět, 

jestliţe nemají vlastní vojáky ani na obranu, ani k útoku. Taková situace nenastala vinou 

nedostatku muţů schopných válčit, ale zavinili si ji sami kníţata a republiky, protoţe 

nedokázali vzbudit ve svých poddaných bojovného ducha. Je důleţité nezanedbávat 

válečnictví ani v dobách míru.  

Autor se k tomuto tématu několikrát vrací. Ke konci první knihy zdůrazňuje, 

opět na příkladech z římské historie, ţe je rozdíl mezi vojskem dobrovolným, které 

„bojuje pro vlastní slávu, a vojskem omrzelým, bojuje pro ctiţádost druhého“
130

. 

Ţoldnéři jsou málo prospěšný, protoţe je poutá jen ţold, který dostávají. To nemůţe 

stačit, aby si je stát udrţel věrnými. Nejsou to přátelé ochotní pro nás zemřít. Je 

nezbytné, utvořit si vojsko z poddaných. Jen u nich můţe vzniknout národní hrdost a 

láska k tomu, za koho bojují. 
131

  

Spořádané republiky mají stanovené odměny a tresty. Nikdy nevyrovnává 

zločiny svých občanů jejich zásluhami. „Naopak, stanoví-li odměny za dobré a tresty za 

zlé skutky, a odmění-li muţe za to, ţe jednal dobře, musí téhoţ muţe, dopustí-li se 

později špatného činu, potrestat bez ohledu na jeho dobré skutky.“
132

 Pokud město 

zachová tento pořádek, udrţí se dlouho samostatným. V opačném případě zahyne. Je to 

proto, ţe kdyţ se muţ, který učinil něco významného, a pobírá tedy váţnosti, přestane 

bát trestu, stane se zpupným a to kaţdou společnost rozruší.
133

   

Pokud chce někdo zreformovat starou ústavu ve svobodném státě, musí zachovat 

alespoň zdání starých forem. Lid si nesmí myslet, ţe se jeho starý řád změnil, i kdyţ je 
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to pravda. Novou ústavu by nepřijal. Tak například v Římě dali k pomoci konzulům ne 

víc neţ dvanáct liktorů, aby jejich počet nepřekročil počet těch, kteří kráčívali před 

králi. Vše nové vyvolává v myslích lidí neklid, proto je dobré ponechat co nejvíce 

starého. Toto pravidlo platí při změně říše v republiku i při změně republiky 

v království. Pokud by však někdo chtěl zavést neomezenou monarchii – tyranii, ten 

musí převrátit veškeré dosavadní zřízení. Taková situace nastane, kdyţ se někdo chce 

stát panovníkem, nestojí pevně na nohou a nemá v úmyslu zřídit spořádanou říši či 

republiku. Pokud se chce na trůně udrţet, musí všechno ve státě změnit. Vytvoří novou 

vládu, nové pravomoci, nové tituly a to vše s novými lidmi. Musí vybudovat nová 

města, stará zbořit a obyvatele přesunovat z místa na místo. „Zkrátka nenechá nic 

v zemi na svém místě, tak aby nebylo hodnosti, úřadu, stavu ani bohatství, za které by 

mu majitelé nebyli vděčni.“
134

 Je to postup, který následuje Filipa Makedonského na 

cestě od malého krále k vládci celého Řecka. K předloţené radě, jak nejlépe nastolit 

tyranii, však Machiavelli dodává, ţe to „jsou ovšem kruté prostředky. Jsou nejenom 

nekřesťanské, ale také nelidské. Člověk nechť se jim vyhne a ţije raději jako prostý 

neznámý občan, neţ aby nosil korunu ke zkáze mnoha svých bliţních. Stejně musí ten, 

kdo nechce jít uvedenou cestou k dobru, kráčet k tomuto zlu. Avšak lidé volí jistou 

střední cestu, to nejhorší ze všeho, neboť nedovedou být ani zcela dobří, ani zcela 

zlí…“
135

. Protoţe člověk nedokáţe být dokonale dobrý ani dokonale zlý, nalézáme i ve 

zlém činu něco velkého. Je to však proto, ţe jej nedovedl provést dokonale.
136

  

Republika nebo kníţe musí myslet na zlé časy, kdy bude z různých příčin lid 

trpět a bude hrozit, ţe se vzbouří. Musí uváţit, co přijde a koho budou potřebovat. 

K těm se potom musí chovat jako by to dělali v době, kdy by je k tomu přinutily 

nepříznivé události. Je třeba získat si lid, neţ přijde nebezpečí. Kdo na toto nemyslí, ten 

jen uspíší svůj pád.
137

  

Pokud je republika váţně ohroţena – zevnitř nebo zvnějšku – je bezpečnější 

získat čas, neţ uţít násilí. Pokusíme-li se takový zlořád potlačit, „zvětšíme k tomu skoro 
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vţdycky své síly a tak uspíšíme vypuknutí zla, kterého se obáváme“
138

. Takové události 

se dějí více z vnitřních příčin. Republika častěji dopustí to, ţe některý občan získá větší 

moc, neţ je zdrávo. Pro příklad jde tentokrát Machiavelli do rodného města. Cosimo De' 

Medici dosáhl svojí moudrostí a nevědomostí druhých ve Florencii takové váţnosti, ţe 

se ho město začalo obávat. Ostatní občanům se zdálo nebezpečné napadnout jej a ještě 

nebezpečnější nechat mu volnost jednání. Stal se, ţe nakonec proti Cosimovi spojili a 

vyhnali ho z Florencie. Cosimovi přívrţenci v tom však viděli křivdu a přivolali ho zpět 

a učinili kníţetem republiky. Machiavelli je přesvědčen, je bez „zjevného odporu by se 

jím nikdy nestal“
139

. Protoţe kaţdý začátek nás klame, je těţké poznat takové zlo 

v počátku. Z toho důvodu je moudré, získat čas, kdyţ je rozpoznáno a nesnaţit se je 

hned potírat. Potom buď zmizí samo, nebo je alespoň oddáleno. „Musíš dobře 

prozkoumat zhoubnost vředu, a máš-li dosti díly, abys jej vyléčil, učiň to rychle a 

bezohledně, nemáš-li, nech jej být a nijak jej nedráţdi.“
140

 Kdyby odpůrci Cosima 

pouţili proti němu jiného prostředku, neţ vypuzení z města, pochodili by mnohem lépe. 

Zmíněným lékem je poznání, ţe nejlepší způsob jak se zbavit ctiţádostivého občana, je 

„odříznout mu cesty, po kterých jej vidíme kráčet k stupni, kterého se snaţí 

dosáhnout“
141

. Cosimovi odpůrci měli, dle jeho zvyku, podporovat lid a tím by mu 

v klidu vzali z rukou zbraň. 

Doba ohroţení přinesla Římu i úřad diktátora, kterému dali obyvatelé „moc činit 

rozhodnutí bez porad a provádět je bez vměšování druhých“
142

. Machiavelli se podivuje 

nad tím, ţe se vţil povrchní názor, který obviňuje Římany za to, ţe jejich diktátorská 

moc má za následek tyranii. Pravdou ale je, ţe města přeţijí mimořádné události bez 

takové instituce jen těţko. Obvyklý běh věcí bývá v republikách pomalý a nehodí se 

vyřízení záleţitostí, které nesnesou odklad. Pokud je diktatura udělena ve shodě 

s ústavou a nikdo si ji nevzal násilím, je městu vţdy prospěšná. Pro svobodu je 

škodlivé, pokud na sebe strhne moc jediný občan, ne to, kdyţ mu je udělena svobodným 
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hlasováním.  Ve volbě i funkci diktátora byla mnohá omezení, která zabraňovala 

zneuţití. Měl sice značnou pravomoc, ale nesměl vykonávat nic, co by oslabilo stát. 

Diktatura je jedním z Římských zřízení, které si zasluhuje pozornost a které je jednou 

z příčin velikosti římské říše. Zkušenost ukazuje, ţe městu vţdy jen prospěla.
143

 

Machiavelli si všímá, ţe často vidíme stejné záleţitosti u různých národů. 

„Pozorujeme-li staré a nové události, poznáme snadno, ţe všechna města a všechny 

národy měly odjakţiva stejná přání a stejné rozmary. Zkoumáme-li proto pečlivě 

minulost, můţeme snadno předvídat budoucí události a uţít proti nim týchţ prostředků, 

kterých uţily staré národy, nebo nenajdeme-li právě takové, vymyslit nové, vyhovující 

podobným událostem.“
144

 Tentokrát si jako příklad bere opět své rodné město a spolu 

s ním část z historie Říma. V obou případech se lid ve svém úsudku zmýlil a časem se 

vrátil zpět ke starému zřízení.
145

  

Ve svých Rozpravách autor vyjadřuje myšlenku, ţe se lidé často pletou ve 

všeobecných věcech, ale v jednotlivostech zřídka. Ukazuje toto pravidlo na příkladech, 

kdy lid cítí nenávist vůči senátu či nějakému jinému úřadu, ale kdyţ hodnotí konkrétní 

osoby, nakonec dojdou k jinému výsledku. Stejně tak se národy pletou i v posuzování 

událostí a jejich příčin. Svůj omyl uznají, aţ kdyţ je poznají lépe.
146

  

Chytří muţové si vţdy dělají zásluhy, i kdyţ je k činům donutí nouze. Římský 

senát se ve válce rozhodl, ţe je nezbytné, aby vydával obyvatelům v boji ţold. Předtím 

táhl kaţdý do boje na vlastní útraty. Taková situace by byla delší dobu zjevně 

neudrţitelná. Přesto se ale senátu podařilo přesvědčit lid, aby tuto nezbytnost přijal 

s vděčností jako velké dobrodiní. Dokázal to velmi obratně, takţe nikdo nechtěl slyšet 

hlas tribunů, ţe na tyto ţoldy bude třeba nových daní a znamenají tedy ještě větší 

zátěţ.
147

  

Toto jsou základní myšlenky, se kterými Machiavelli ve svých Rozpravách 

přichází. Zbylé dvě knihy vesměs opakují jiţ vyřčené a jsou skutečně spíš uţ jen 
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komentářem k Liviovi. Jak jsem poznamenala výše, Machiavelliho dílo můţe na čtenáře 

působit nesourodě. Autor se drţí vţdy jen konkrétních otázek, a nepodává shrnující 

výklad. Musíme si sami jeho teorii zrekonstruovat pozorným čtením.  
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3 DANTE ALIGHIERI V KONTEXTU JEHO DOBY A 

PROSTŘEDÍ 

 

3.1 Životopis Danta Alighieriho 

 

Své nečetné ţivotopisné údaje zanechal Dante roztroušené ve svých spisech. Ne 

vţdy se však jedná o zcela hodnověrné informace, v mnoha případech jsou básníkem 

záměrně stylizovány.
148

 Z Dantova mládí toho tedy mnoho nevíme a je málo 

pravděpodobné, ţe bude moţné někdy přesný obraz sestavit. Přesto si můţeme udělat 

představu zaloţenou na znalostech doby a poměrů, ve kterých vyrůstal.  

Dante Alighieri, v nezkrácené podobě jména Durante Alighieri, se narodil ve 

Florencii v polovině května roku 1265. Pocházel z guelfské patricijské rodiny. Jeho 

praděd uměl údajně vysledovat svůj rodokmen aţ do doby, kdy byla Florencie římským 

městem. Dantova rodina byla nepochybně stará, nebyla ale příliš bohatá. Vlastnila 

pouze několik roztroušených nemovitostí na venkově. Dantův děd půjčoval peníze na 

úrok a otec, právník Alighieri Bellincione, v této činnosti pokračoval. Matka zemřela 

Dantovi mezi druhým a pátým rokem jeho ţivota, jeho otec se znovu oţenil a zplodil 

s druhou ţenou Dantovi tři sourozence.
149

 

Dům, v němţ ţil Alighieri Bellincione se svojí rodinou neznáme, protoţe ten 

byl, jak ukládal zákon, hned po vyhlášení prvního rozsudku nad Dantem strţen. Budova 

ve Florencii ze 13. století nazývaná Dantův dům jím tedy určitě není.
150

  

Dantovo dětství i celý jeho další ţivot a tvorbu významně ovlivnila jedna 

událost. Tak to alespoň vylíčil později sám Dante ve své knize „Nový ţivot“. Došlo 

k tomu, ţe se tehdy asi devítiletý Dante setkal se „spanilou paní svého srdce“ -  
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osmiletou Beatricí, dcerou florentského měšťana Folca Portinariho. Vášeň, kterou k ní 

zahořel, mu vydrţela aţ do konce ţivota a to i v době, kdy byl ţenatý s Gemmou 

z významného ghibellinského rodu Donatiů
151

, dívkou, se kterou byl jako chlapec 

zasnouben.
152

 Dante vypráví, ţe se s Beatricí setkal ještě po dalších devíti letech. Tento 

údaj ale z více důvodů musíme brát s rezervou. Není mnoho faktických správ o tomto 

vztahu, vše Dantem zaznamenané se odehrává spíše v rovině citové, snové. Beatrice je 

uţ provţdy líčena spíše jako anděl, neţ jako opravdový člověk. Je nedosaţitelnou 

trubadúrskou „paní“, ne ţenou s reálnými obrysy
153

. Nicméně tato platonická láska 

přeţila i Beatricinu svatbu s jiným muţem a nakonec i její smrt v roce 1290 a silně se 

odrazila v jeho díle. Do roku 1292 klademe pak zhruba počátek vzniku „Nového 

ţivota“.
154

 

Dantova studia jsou jednou z neznámých částí jeho ţivota. Představu o nich si 

ale můţeme udělat na základě systému platného v jeho době. Záznam z roku 1283, tedy 

z doby, kdy bylo Dantovi 18 let, hovoří o tom, ţe školu navštěvovalo 9000 dívek a 

chlapců, coţ znamenalo 10 procent obyvatel Florencie. Vzdělání bylo tedy dost 

rozšířené. Dante, vzhledem ke svému středostavovskému původu, zřejmě absolvoval 

oba stupně (základní – triviální i střední – quadrivium), jeţ fungovaly v době jeho 

mládí. „Je velmi pravděpodobné, ţe chodil do školy buďto k františkánům u Santa 

Croce (Svatého kříţe), anebo – ještě spíš – k bratřím laudistům při Santa Maria 

Novella, coţ v té době bylo prominentní učiliště vyhrazené florentským dobrým 

rodinám.“
155

 Mniši mu však poskytli jen minimální vzdělání, které bylo navíc 

poznamenané církevní cenzurou. V letech 1285 – 1287 se Dante odebral dokončit svá 
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studia do Bologne. Podle všeho tam ale ţádné přednášky pravidelně nenavštěvoval, 

nekonal zkoušky a nezískal ţádný titul. Do studií se opravdu zabral aţ po roce 1290.
156

 

   V roce 1289 se Dante jako jezdec zúčastnil střetu u Campaldina, kde  bojoval 

proti ghibellinům z Arezza a následně slouţil ve vojsku proti Pisánským. Více neţ dva 

roky po smrti Beatrice se však soustředil plně na studium a posléze byl přijat do Arte 

dei Medici e Speziali. Členství v tomto cechu přinášelo mnohé sociální a politické 

výhody.
157

 

Dante Alighieri byl nejen básník a tvůrce spisovné italštiny, ale zasahoval také 

aktivně do politického dění ve Florencii. V letech 1295 – 1296 byl členem zvláštní rady 

lidu, 14. prosince 1295 členem zasedání volící priory a v letech 1296 a 1297 členem 

rady sta. V roce 1300 byl zvolen za priora na funkční období od 15. června do 15. srpna. 

V témţ roce v květnu se vydal jako vyslanec Florencie přesvědčit obyvatele San 

Gimignana, aby se přidali k hnutí toskánských guelfů, kteří se snaţili zabránit snahám 

papeţe Bonifáce VIII. ovládnout Toskánu.
158

  

V roce 1301 vstoupil na popud Bonifáce VIII. do Florencie Karel z Valois, aby 

tam zjednal pořádek. Politik Dante byl proto vyslán se dvěma dalšími do Říma, aby 

s Bonifácem jednal. Do rodné Florencie se uţ nikdy nevrátil. K moci se zatím dostali 

Černí a ti Bílé odsoudili k pokutě, dvouletému vyhnanství a zákazu zastávat doţivotně 

veřejné funkce.
159

 „Obţaloba zněla na zločiny podvodu, zneuţití veřejné moci, rozvratu 
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v obci a proticírkevní politiky.“
160

 Dante byl mezi šesti sty odsouzenými. Pokutu 

nezaplatil a odmítl rozsudek. Následně byl na Danta vydán nový rozsudek, který 

znamenal trest smrti upálením.
161

 Nějakou dobu se ještě Dante pobývající v Arezzu 

aktivně účastnil odboje Bílých. Po posledním neúspěchu v roce 1303 se na něj ale 

soustředila kritika Bílých a Dante odešel do Verony.
162

 Tady začíná jeho příběh 

exulanta, jehoţ pouť se nepodařilo přesně sestavit. 

Víme, ţe Dante pobýval ve Veroně, navštívil znovu Arezzo při posledním 

váţném pokusu Bílých získat zpět Florencii, zdrţel se v Padově, prošel střední a severní 

Itálii, zavítal do Janova. Na některá místa se vracel.
163

   

Jeho naděje na touţený návrat do Florencie se rozplynuly hned několikrát. 

Amnestie z roku 1311 se ho netýkala a podmínky té z roku 1315 byly pro Danta příliš 

poniţující. Následně byly vyneseny nad ním i nad jeho dětmi další rozsudky 

znemoţňující návrat.
164

 

Posledním útočištěm Danta Alighieriho byla Ravenna, kde mohl pobývat díky 

ochraně Guida Novella z vládnoucího rodu Polentů. Zde se Dante koncentroval uţ jen 

na psaní, ze kterého jej vytrhovaly jen občasné cesty, které konal z Guidova pověření. 

Poslední diplomatická cesta do Benátek v roce 1321 jej natolik zmohla, ţe onemocněl a 

jiţ se nezotavil.  

Dante Alighieri zemřel v noci mezi 13. a 14. září roku 1321.
 165
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3.3 Charakteristika spisu De Monarchia 

 

Spis De Monarchia byl sepsán kolem roku 1317 latinsky.
166

 Pro začátek je 

uţitečné uvědomit si obsah některých pojmů, které dnes nemusíme chápat shodně 

s člověkem doby Dantovi. 

Uţívá-li Dante pojmu „monarchia“, nemyslí tím určitý druh státní formy, ale 

Svatou říši římskou, která má být jediným a nadřízeným státním útvarem celé Evropy. 

Nevytváří přitom pojednání o věčné duchovní říši, ale hovoří o monarchii časné, 

světské. Hovoří-li o „všech lidech“, omezuje se tento termín pouze na tehdejší kulturní 

Evropu, která je křesťanská.
167

 

Své pojednání o monarchii rozdělil Dante do 3 knih, přičemţ v kaţdé se věnuje 

jedné otázce. Po nastínění tématu se snaţí své teze obhajovat. Výsledkem je poněkud 

nereálný a naivní obraz člověka i světa, odpovídající však palčivým tématům Dantovy 

doby. Snaţí se obhájit myšlenku jednoty a řádu v době roztříštěnosti a chaosu. 

V první knize Dante nejprve krátce ozřejmí důvod sepsání své práce, vysvětluje 

pojem časná monarchie a nastiňuje tři hlavní otázky, kostru svého pojednání, s ní 

spojené.
168

 Prohlašuje, ţe aby člověk dospěl ke svému konečnému cíli, nutně k tomu 

potřebuje všeobecný mír.
169

 To je základem jeho dalšího propracování obhajoby 

existence jediné říše. Celá kapitola je pak věnovaná otázce, zda je takové říše potřeba, 

aby bylo světu dobře. Uvádí dvanáct důvodů hovořících pro. Směřuje-li více věcí 

k jednotě, musí jedna řídit a ostatní být řízeny.
170

 Ve věcech nacházíme dvojí řád. Jeden 

mají části mezi sebou. Druhý, který platí pro části vzhledem k jednotnému celku je 

nadřazený. Tak jako je Bůh jediným vládcem vesmíru, musí i na zemi panovat jediný 
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vládce. Tento princip je nutné dodrţet, aby světu bylo dobře.
171

 Lidé se mají co nejvíce 

podobat Bohu, mají tedy být jednotní a podléhat jednomu vedení. Lidské pokolení je 

synem nebes a tak, jak je nebe uváděno v pohyb jediným Bohem, i lidstvo má řídit 

jediný princip. Této jediné vládě se říká císařství. Císař je nutný jako ten třetí s vyšší 

mocí, který řeší spory mezi zeměpány.
172

 Svět je nejlépe řízen, jen kdyţ v něm vládne 

spravedlnost. Vůle ke spravedlnosti je jen tam, kde není ţádostivosti. Jen ten, kdo 

vládne neomezeně nad vším, je prost ţádostivosti. Nejvyšší vládce jako pán všech také 

nemá nepřátel. Je tudíţ nejmocnější. Jediná vláda nad světem je nezbytná k jeho 

nejlepšímu uspořádání.
173

 Jiná uspořádání, neţ princip jednoho vůdce, vedou k otroctví. 

Císař je pánem všech, ale také sluţebníkem všech. Jen pod jediným vedením jsou lidé 

svobodní. Vládcem všech můţe být jen ten nejlépe způsobilý, ten, kterému nekalí 

úsudek ţádostivost. Monarcha je prost ţádostivosti, proto má nejvyšší soudnosti a 

spravedlnost.
174

 Co můţe být vykonáno jedním, mělo by být jedním vykonáno. 

Monarcha ale řeší jen velké otázky, běţné záleţitosti mají na starost jednotliví vládcové. 

Rozhodují však vţdy na základě zákona daného nejvyšším vládcem.
175

 Jednota 

znamená dobro, mnohost přináší zlo.
176

 Jako příklad uvádí Dante dobu císaře Augusta, 

který byl pánem nad celým tehdejším světem. Tato doby byla tak dobrá, ţe si ji zvolil 

ke svému vtělení i Boţí syn.
177

 

Ve druhé knize řeší Dante, zda si římský národ právem přisvojil úřad monarchy. 

Oprávněnost tohoto nároku dokládá řadou příkladů z historie. Začíná tím, ţe římský 

národ si přisvojil úřad monarchy právem, ne uchvácením. Jen nejurozenějšímu národu 

náleţí, aby měl přednost před ostatními.
178

 Své argumenty uzavírá odkazem na 

samotného syna Boţího, který si určil okamţik zrození do doby, kdy se konal soupis 

obyvatelstva aby se také nechal zapsat jako člověk. Nařízení mohlo vyjít od císaře 
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přímo z Boţího návodu. Kristus tak dokázal, ţe příkaz císaře zastávajícího římskou moc 

byl spravedlivý. I rozsudek smrti přijal s rukou římského soudce. Přijetím opět uznal 

císařství.
179

  

Kniha třetí řeší konečně otázku, „zda je monarchovo oprávnění k moci závislé 

bezprostředně na Bohu, či na nějakém sluţebníku nebo zástupci Boţím.“
180

 Dokazuje, 

ţe moc nejvyššího vládce světa pochází přímo od Boha. Nepotřebuje ţádného 

náměstka. Uvědomuje si, ţe se pohybuje na tenkém ledě a snaţí se často teologicko 

filosoficky argumentovat. Vyjmenovává tři hlavní skupiny lidí, jeţ v této otázce zápasí 

proti pravdě. Jedná se pochopitelně o kruhy úzce spjaté s církví – od papeţe po 

nevzdělané vyznavače církevních dekretů. Chce však s nimi mluvit jako zboţný syn.
181

 

Vypořádává se s tvrzením, ţe moc císaře jako měsíční svit, který je závislý na 

slunečním světle – na moci papeţe. Dle Danta to neznamená, ţe je měsíc na slunci 

závislý. Jeho bytí je samostatné.
182

 Ve stejném duchu pokračuje dále. Zpochybňuje 

například teorii dvou mečů, jeţ údajně odevzdal Kristus Petrovi. Po vyčerpání důkazů 

„boţských“ nastupují důkazy opřené o dějiny a rozum. Zaobírá se Konstantinovou 

donací
183

, korunovací Karla Velikého, filosofickou tezí, ţe vše, co je jednoho rodu se dá 

uvést na jedno. Vyvrací, ţe moc církevní je příčinou moci císařské, neboť ta zde byla 

dlouho před církví. Schopnost udělovat oprávnění k vládě nad lidstvem nenáleţí církvi. 

Jak praví Kristus: „Moje království není z tohoto světa“.
184

  

Závěr třetí knihy a i tím celého spisu tvoří myšlenka, ţe moc císaře závisí přímo 

na Bohu, neboť ten je mu jedinou autoritou. Jen Bůh řídí celý vesmír. Volba císaře 

potom v jeho podání není nepodobná volbě papeţe. Kurfiřti jsou vlastně jen 

ohlašovatelé, protoţe Bůh sám si zvolí, kdo bude spravovat časnou říši. Přece jen je ale 
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v něčem císař podřízen papeţi, „poněvadţ ona smrtelná blaţenost přece je nějak řízena 

k blaţenosti nesmrtelné“
185
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4 SROVNÁNÍ DANTEHO A MACHIAVELLIHO POJETÍ 

VLÁDY A MOCI 

 

4.1 Společné znaky a rozdíly spisů 

 

De Monarchia i Vladař mají společného víc, neţ jen téma státu a jeho správy. 

Můţeme je srovnat, i kdyţ je od sebe dělí bezmála přesně dvě stě let. Obě díla jsou 

nejvýznamnějšími politickými spisy těchto autorů, vniklé v době jejich politických i 

ţivotních stagnací. Oba autoři pochází z Itálie, pojí je i stejné rodné město. 

Dante píše své pojednání u příleţitosti taţení lucemburského císaře Jindřicha 

VII. V úvodu uvádí, ţe tvoří toto dílo, aby se neprovinil „zakopáním hřivny“, aby 

vyjevil pravdu a předal ji budoucím generacím. Svou práci nazývá zkoumáním. Dante 

se nepochybně snaţí stát největším teoretikem nového reţimu. Jeho pohled je upřený 

víc do minulosti, neţ do současnosti a budoucnosti. V tomto traktátu shrnuje celý svůj 

světový názor a je škoda, ţe sláva, kterou mu vynesla nesmrtelná „Boţská komedie“ 

zastřela pro mnohé jeho politické myšlenky.
186

  

I Machiavelli má, podobně jako Dante, neodbytnou touhu svěřit se se svým 

zkoumáním a analýzou činů a osudů velkých muţů. Místo anonymní příští generaci 

věnuje své dílo konkrétnímu muţi. Co se týče stylu, výstiţně jej uvádí Profesor Mertl ve 

svých dějinách politického myšlení: „Otevřeme-li po studiu středověkých politických 

theorií některé dílo Machiavelliho, máme podobný dojem, jako kdyţ v obrazové galerii 

vyjdeme ze síně přísně asketických gotických maleb do síní vrcholné italské renesance 

s obrazy Lionardovými, Michelangelovými a Rafaelovými. Je to jakoby skok 

z duchovního idealismu odcizeného světu na půdu nesmírně ţivé a plně lidské 

skutečnosti.“
187

 Machiavelliho dílo má podle něj obdobně převratný význam, jako mají 

mistři renesance v dějinách umění. Florentský genius odloţil tradiční autority 
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křesťanského středověku a spolu s nimi i problémy středověké Evropy. Nezajímají ho 

vleklé spory o papeţskou či císařskou nadvládu a uţ vůbec ho nezajímá, co k nastolené 

otázce lze nalézt v Písmu. Kdyţ cituje, pak si nevybírá autory pro jejich názory, ale pro 

historická fakta, které tvoří podklady jeho vlastních myšlenek. Své dílo staví 

Machiavelli na své politické zkušenosti a pozorovacím talentu. Je minimálně „literární“ 

a vychází ze skutečnosti. Tento velký posun od Danta odpovídá hlubokým změnám 

v politické skutečnosti. V jeho době vzniká novověký stát a dle profesora Mertla je 

Machiavelli jeho prvním teoretikem. Jeho přínos spočívá především v tom, ţe pouţívá 

nové „nazírací metody“. Přichází v něm myslitel, který studuje politickou skutečnost, 

aniţ by byl zatíţen ideologickými a morálními předpoklady. Zajímá ho politické 

jednání, ne ideologické diskuze. Svůj zmíněný pozorovací talent uplatňuje při sledování 

techniky politického jednání. Pouţívá metodu historického srovnávání. K tomu ho 

přivedla jeho základní myšlenka, ţe se lidská přirozenost téměř nemění. I kdyţ jen 

vyuţívá historii k ilustraci vlastních závěrů a to ještě nesprávně a nekriticky, myšlenka, 

ţe lze historickým srovnáním dospět k poznání zákonitostí v politickém dění je správná. 

Nelze mu upřít, ţe se systematicky snaţí vytěţit z historie skutečně pravdivé 

poznatky.
188

   

Co najdeme v obou spisech, je touha po jednotné říši, ať je to myšlenka jednotné 

Evropy, nebo jen Itálie později u Machiavelliho. Dante chápe říši jako organický celek, 

ve kterém jsou jednotlivci a obce, království či národy jen sloţkami toho vyššího celku. 

I kdyţ je třeba jim přiznat určitou autonomii, nesmí být touto autonomií narušena 

jednota a moc říše. I kdyţ je Machiavelli zastáncem objektivní metody, i on má velký 

ideál, který vyjádřil v poslední kapitole Vladaře. Chce, aby byla rozvrácená Itálie 

osvobozena z rukou barbarů.  

Oba autoři v některých místech popírají některé konvenční hodnoty a 

myšlenkové konstrukce. Dante přímo řekne, ţe panovník pro svou úspěšnou vládu 

nepotřebuje ţádného prostředníka v podobě papeţe, protoţe jeho moc pochází přímo od 

Boha. Machiavelli zase bortí klasické představy o ctnostech panovníka, který jedná 

vţdy mravně, protoţe jen pak jedná rozumně a výhodně. Dle něj má panovník usilovat 
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o jediné: o moc, čest a slávu. Má se jevit takový, jakého si lidé přejí, a má být v této 

přetvářce dobrý.  

Dante píše bohatším jazykem a důkazy provádí způsobem odpovídajícím 

tradičnímu středověkému způsobu myšlení. Uţívá biblických odkazů i filosofických a 

teologických myšlenek. Uţívá deduktivní metodu – tedy nejdříve postaví tezi a k té 

následně hledá důkazy. Ty nachází ve výkladu autoritativních textů a ve vybraných 

příkladech z dějin. Snaţí se obhájit, ţe mít jednotnou říši a jednoho vládce všech je 

dobré i z vyššího principu. Jinak to vlastně ani nejde, pokud má člověk uskutečnit svůj 

konečný cíl. Konečným cílem, ke kterému má kaţdý dospět, je vnější i vnitřní mír. Míru 

však nelze dosáhnout tam, kde existují spory o moc. Proto je důleţité, aby byla moc 

soustředěná do jedněch rukou. Dante pouţívá aristotelskou analogii mezi státem a tělem 

ţivočicha. Ve svém díle zdůrazňuje, ţe čím větší je moc, tím větší bude dosah 

spravedlnosti.  Moc však neztotoţňuje s právem, ale nechává rozhodnout Boţí moc, 

která moc je oprávněná. Věří, ţe Bůh by nestrpěl moc, jejíţ oprávněnost by 

neschvaloval. Na tom pak zaloţí argumentaci v druhé části Monarchie. To, ţe si římský 

národ drţel po staletí svoji světovládu, nebylo dílem štěstěny, ale Boţí prozřetelnost. 

V nevyzpytatelné Boţí vůli také leţí nerovnost mezi lidmi a národy.
189

 

Machiavellimu je vyšším principem úspěch. Boha zmiňuje sporadicky a papeţe 

jen v případě, ţe chce ukázat jeho úspěchy nebo neúspěchy na válečném poli. Pokud na 

něco odkazuje, tak to jsou jen četné příklady ze vzdálené i nedávné historie. V jeho 

výkladu hraje „fortuna“ velkou roli. Je si vědom, ţe úspěch závisí z velké části na 

souhře náhod. Štěstěnu ale lze určitým způsobem přilákat, protoţe ji přitahuje pravý 

„vir“. Ostatně, jak říká sám myslitel, je to ţena.
190

   

Danteho panovník je vybrán Bohem a cokoliv udělá, vede k vyššímu cíli. 

Machiavelli nezastírá, ţe jeho panovník chybuje, má zodpovědnost ve svých rukou a 

jedná účelově.  

V Monarchii jeden vládce je první a řídí ostatní a Dante dokazuje, ţe tak je to 

správné, Vladař řeší, jak se takovým vládcem stát. 
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Danteho pojednání je sice o něco obsáhlejší, je to ale spíše jeho košatou mluvou, 

neţ obsahem. Stále se noří do teoretického teologicko filosofického světa. 

Machiavelliho Vladař je opravdu příručka. Jasná a stručná, zaloţená na praxi a 

účelovém jednání.  

 

4.2 Politicko společenské postavení Danteho a Machiavelliho 

 

V ţivotě Dante Alighieriho a Niccola Machiavelliho najdeme mnoho 

podobností.  

Dante i Machiavelli se narodili ve Florencii a ţili v době chaosu a stálých změn. 

Oba měli bouřlivé mládí, jeţ proţili v úzkých florentských uličkách. Ani jeden 

nepocházel z bohaté a příliš významné rodiny, obě však ţily ve Florencii jiţ dlouho. 

Oba prošli určitým základním vzděláním a na ně navázali dalším studiem. Měli zájem o 

politiku i historii, oba také psali poezii i prózu. Spojoval je i zvýšený zájem o něţné 

pohlaví, i kdyţ Dante údajně s nezřízeným ţivotem skončil po snu, ve kterém se mu 

zjevila Beatrice a po objevení nové vášně – politiky.
191

 

Do politiky se oba dostali částečně díky změnám ve vládě a také zásluhou 

kontaktů na vyšších místech. Dantovi lepší společenské a politické postavení zajistilo 

přijetí do cechu Arte dei Medici e Speziali, Machiavellimu zase dopomohli styky jeho 

otce a jeho učitel z univerzity.  

Můţeme tedy říct, ţe se z průměru vypracovali výše, neţ by jim jejich postavení 

za normálních okolností dovolovalo. 
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4.3 Výsledný osud Danteho a Machiavelliho 

 

I z toho mála, co víme o Dantem, můţeme soudit, ţe asi příliš schopný 

v politické praxi nebyl. Moţná k tomu přispěla i jeho povaha. Niccolò Machiavelli se 

zdá být ve své činnosti úspěšnější.  

Nic to nemění na tom, ţe oba zásluhou změn ve vedení Florencie museli své 

úřady opustit. Oba byli odsouzeni. Machiavelli si pobyl nějaký čas ve Florentském 

vězení, Dante z rodné Florencie odešel a uţ se nevrátil. I kdyţ se ve sluţbách Guida 

Novella věnoval diplomacii aţ do konce ţivota, křivdu zřejmě nepřekonal. 

Machiavellimu se přeci jen podařilo se do nové Florencie vrátit, i kdyţ jen do 

funkce historiografa. Medicejským ale slouţil jen krátce, protoţe po dalším převratu se 

jiţ do ţádného úřadu nedostal. 

Je zajímavé, kolik paralel najdeme v ţivotě těchto dvou autorů, jeţ od sebe dělí 

skoro přesně dvě stě let. Nejen, ţe se oba narodili v květnu, ale taky byli spisovateli i 

aktivními politiky na vysokých místech. Oba zemřeli ve své době téměř zapomenuti. 

Jeden v padesáti šesti letech, druhý v padesáti sedmi. 

Dnes patří oba tito muţové k nejznámějším italským autorům. 

 

4.4 Shrnutí 

    

Srovnáváme-li tato dvě politická díla, nemůţeme vynechat kontext doby a 

prostředí. Stav Itálie, jeţ oba muţi zaţívali, se silně odrazil v motivaci najít východisko.     

Dantova snaha můţe dnes působit jako naivní pohled na fungování lidské 

společnosti a psychologii jejího případného vůdce. Ne náhodou u nás vyšel překlad 

Monarchie v roce 1942.            

Machiavelliho myšlenky byly zase po staletí hodnoceny negativně a to se 

stejnou intenzitou, s jakou byly v praxi uskutečňovány. Machiavelli je často povaţován 

za původce politického pragmatismu, kde „účel světí prostředky“, kde správné 
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neznamená etické.
192

 Ve svém díle ale tento myslitel jasně stanovuje pravidla, kdy je 

třeba rázně zakročit a varuje před neúměrnou krutostí vladaře. Tady je důleţité 

podotknout, ţe jeho počínání nemá vést k tyranidě.  

Machiavelli byl nejvíce kritizován moralisty. Šlo tu ale často o nedorozumění. 

Machiavelli uznává platnost mravních norem, ale empirickou cestou ukazuje, jak bývají 

tyto normy v politickém ţivotě porušovány. Můţe mu být spíše vytýkána lhostejnost 

k morálce a k náboţenství, protoţe vše posuzuje vzhledem k účelnosti pro dané 

politické cíle. Odpor vyvolávalo jeho odsuzování křesťanské slabosti a jeho nechuť 

k církevnímu panství v Itálii.    

I kdyţ kaţdý si volí jinou cestu jak přispět, cíl jejich snaţení je shodný. Chtějí 

svými zkušenostmi a dovednostmi přispět k jednotě a stabilitě země, ve které ţijí. 

Moţná jsou některé jejich pohnutky více přízemní, vţdyť oba muţi oplývali 

sebevědomím a tak jistě touţili prostě světu zanechat něco ze své geniality, přesto jejich 

myšlenky přeţily staletí.  
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ZÁVĚR 

 

Ve své diplomové práci „Niccolò Machiavellli a jeho myšlení“ se zabývám 

problematikou známého italského renesančního politika a myslitele, florentského 

rodáka Niccola Machiavelliho, především s ohledem na jeho politické myšlení, jeho 

utváření a odkaz v souvislosti s dalším významným muţem Florencie Dantem 

Alighierim.  

Na rozboru dvou stěţejních filosoficko politických textů Niccola Machiavelliho 

dokazuji, ţe je autorem, který má své místo ve vědě politické a ţe Machiavelli není 

machiavellismus a dnešní obecný a vţitý výklad jeho odkazu je vhodné neustále 

zkoumat.  

V duchu Machiavelliho pohledu na svět jsem se uchýlila ke srovnání právě s 

Dantem Alighierim. Tato osobnost a její dílo „De Monarchia“ byla vybrána záměrně, 

protoţe podobnost osudů obou myslitelů umoţňuje zajímavé srovnání posunu názorů na 

vládu a uspořádání státu dvou velkých géniů stejného města, které od sebe dělí dvě stě 

let. Ve své práci zprostředkovávám větší část filosoficko-politického myšlení Niccola 

Machiavelliho, jehoţ postřehy povaţuji za stále aktuální.  

Připomínám také, ţe často nepochopené Machiavelliho myšlenky došly svého 

uznání aţ o několik století později, kdy nově zrozená politická věda začíná uznávat 

nemoralizující přístup a objektivní analýzu faktů, zaloţenou i na historii, státovědě a 

jiných společenských vědách.  
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Summary  

 

Niccolò Machiavelli a jeho myšlení 

na příkladu srovnání s Danteho spisem De Monarchia 

Niccolò Machiavelli and his thought process 

through Comparison with Dante's Work De Monarchia 

Jana Cvrčková 

 

In my diploma thesis 'Niccolò Machiavellli and His Thinking', I deal with the 

issue of the famous Italian Renaissance politician and thinker, Florence-born Niccolò 

Machiavelli, mainly the area of his political thoughts, its formation  and legacy, using a 

comparison with another  important Florence man Dante Allighieri and his book 'De 

Monarchia'. Through an analysis of two key texts on philosophy and politics by Niccolò 

Machiavelli,  I come with a proof that he is an author who rightly holds his position in 

political science and  that Machiavelli is not the same as Machiavellism and that present 

common established interpretation of his legacy should be regularly scrutinized. Taking 

into account Machiavelli's view of the world, I decided to compare him specifically 

with Dante Allighieri. I have intentionally used this person and his work De Monarchia 

because the likeness of the lives of both thinkers enables an interesting comparison of 

the difference of opinion  on rule and organization of states as the two geniuses coming 

from the same town, divided by a gap of 200 years, saw it. I present in this work 

majority of philosophical and political thoughts of Niccolò Machiavelli as I do consider 

most of his observation still up-to-date. I also press the point that it  happened quite 

often that ill-interpreted Machiavelli's thoughts were properly understood only several 

centuries later when the newly created political science started to appreciate non-

moralistic attitude and an objective analysis of facts based on history, governmental 

science and other social sciences.  


