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Ján Lajčák 

 

Kant, Machiavelli a problém dejín 

 

 

Úvod 

 

V prológu nášho príspevku konštatujeme, že jeho kľúčovou témou je problematika 

dejín vo filozofických odkazoch dvoch významných osobností filozofie, ktorými sú 

renesančný mysliteľ Niccolo Machiavelli a predstaviteľ nemeckej klasickej filozofie 

Immanuel Kant. Problematika dejín zastáva bezpochyby vo filozofickom dedičstve 

vybraných mysliteľov svoje miesto. Obaja, tak Machiavelli, ako i Kant, sa vo svojich prácach 

vyjadrujú k nami zvolenej problematike na viacerých miestach svojich prác. Práve z tohto 

dôvodu sme sa tejto štúdií rozhodli pristúpiť k filozofickej analýze a komparácií spomínaných 

mysliteľov.  

Ešte v rámci úvodnej charakteristiky nemôžeme opomenúť dva závažné fakty. Po prvé, 

kým florentského sekretára zaraďujeme do renesančného filozofického myslenia, tak Kant, 

žijúci približne 200 rokov po Machiavellim, predstavuje mysliteľa patriaceho do klasickej 

novovekej filozofie. Je tak samozrejmé, že vybraní autori vyvíjali svoju filozofickú činnosť 

v rôznych geografických, historických, ale i kultúrnych podmienkach. Machiavelli žil a tvoril 

v nejednotných, chaotických podmienkach Apeninského polostrova na prelome 15. a 16. 

storočia a bol ovplyvnený viacerými zásadnými faktormi nielen politického, ale i osobného 

charakteru, medzi ktoré patria napríklad jeho humanistické vzdelanie, diplomatická 

a politická činnosť v úradoch Florentskej republiky, či jeho všeobecne známa zaujatosť 

v dielach slávnych antických, klasických autorov. Naproti tomu nemecký filozof žijúci 

a vytvárajúci svoj filozofický odkaz prevažne v priebehu 18. storočia, bol nepochybne 

formovaný pod tlakom iných špecifík, ako to bolo v prípade Florenťana. Mohol sa na rozdiel 

od Machiavelliho zoznámiť s dielami takých autorov, akými boli napríklad Descartes, 

Hobbes, Locke, Spinoza, Hume či Rousseau. Druhým podstatným momentom je skutočnosť 

závažného charakteru, a to že Kant sa k Machiavellimu explicitne nevyjadruje ani necituje ho 

v žiadnej zo svojich prác.  

  Tu vyvstáva otázka: je teda možné v názoroch oboch mysliteľov v rámci tematiky 

dejín nájsť isté paralely, isté body, ktoré ich spájajú alebo sa ich pohľad úplne rozchádza? Tu 

treba zdôrazniť, že zodpovedanie tejto otázky je úlohou náročnou. Úlohou, ktorá si vyžaduje 
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intenzívnu filozofickú činnosť. Práve táto štúdia má ponúknuť odpoveď na túto otázku, i keď 

si samozrejme nenárokujeme na zopár stranách tohto príspevku absolútne vyjasniť nami 

skúmanú problematiku. Kantovsky povedané, nepredkladáme dielo s cieľom konštatovať: 

„pozrite, tu je múdrosť a spoľahlivé poznanie“
1
, skôr je našom snahou poukázať na isté 

možnosti chápania a nazerania, ktoré môžu byť smerodajné pre ďalší komparatívny výskum 

spomínaných mysliteľov. 

   

Problém dejín  

   

 Ako už bolo v úvode príspevku spomenuté, obaja myslitelia, tak Kant, ako 

i Machiavelli, sa problematike dejín vo svojich filozofických skúmaniach venovali. Kant túto 

tematiku ani opomenúť nemohol, veď žil a tvoril v storočí, v ktorom vznikla filozofia dejín.  

Pojem filozofia dejín pochádza od jednej z najvýznamnejších osobnosti francúzskej 

osvietenskej filozofie. François-Marie Arouet zvaný Voltaire bol tým mysliteľom, ktorý 

použil tento pojem ako prvý. Ukazuje sa, vzhľadom na dejinný vývoj filozofie započatý 

zhruba od 7.-6. storočia p. n. l, že ide o pomerne neskorú filozofickú disciplínu, ktorú „možno 

charakterizovať ako špecifickú oblasť filozofie, zaoberajúcu sa zákonitosťami ľudských dejín, 

ich zmyslom, hybnými silami, postavením a vzájomným pôsobením ich jednotlivých 

faktorov, princípmi periodizácie, problematikou spoločenského pokroku“
2
. Je teda zameraná 

na človeka a ľudskú spoločnosť, pričom hlavným objektom jej záujmu je „dejinná aktivita 

ľudského rodu“
3
.  

Tematike dejín venoval Kant, ktorý vystupuje v rámci tejto zaujímavej filozofickej 

disciplíny ako predstaviteľ klasickej filozofie dejín svoju pozornosť prevažne v tzv. malých 

spisoch. V spise Idea ku všeobecným dejinám v svetoobčianskom zmysle z roku 1784, 

v ktorom sa snažil vysvetliť zmysel dejín, poznamenáva: „ľudské činy sú predsa len 

určované, podobne ako každá iná prírodná udalosť, všeobecnými prírodnými zákonmi. Dejiny 

zapodievajú sa rozprávaním o týchto javoch“
4
. V dejinnom procese jestvuje na základe 

Kantových filozoficko-dejinných úvah pravidelný chod, ktorý reflektuje v duchu 

osvietenských myšlienok ako pokrok. „Kantove názory na minulý a súčasný historický vývoj 

                                                           
1
 Kant. I.: Správa o príprave prednášok na zimný semester 1765-1766, s. 49. 

2
 Belás. Ľ.: Kantova filozofia dejín, s. 13. 

3
 Ibid. 

4
 Kant. I.: Idea k všeobecným dejinám v svetoobčianskom zmysle, s. 57. 
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indikujú, že zastával teóriu pokroku“
5
, a to pokroku v postupnom utváraní človeka 

a ľudskosti, ktorá ma byť jeho vlastným dielom nadobudnutým v priebehu dejín.  

Veľká umelkyňa príroda, ktorá človeka stvorila, mu dala do vienka isté schopnosti a čo 

je najdôležitejšie, schopnosť využívať svoj rozum a na ňom sa zakladajúcu slobodu vôle. 

„Teraz ho totiž nemal viesť inštinkt, ani ho nemalo zabezpečovať a poúčať nadobudnuté 

poznanie, naopak, všetko mal vytvárať sám zo seba“
6
. Postupne tak má ľudský rod sám 

dospieť až k úplnému rozvoju svojich vlôh. Ako prostriedok slúžiaci k dosiahnutiu tohto 

vzdialeného cieľa používa príroda antagonizmus v spoločnosti. Pod pojmom antagonizmus 

rozumie Kant „nedružnú družnosť ľudí“, „t.j. ich sklon vstupovať do spoločnosti, spájajúci sa 

však s plným odporom, ustavične hroziacim túto spoločnosť rozdeliť“
7
. Človek má tak sklon 

spolčovať sa do spoločnosti v ktorej sa cíti viac než len človekom, avšak zároveň, má i sklon 

vydeľovať sa z nej. „Je hnaný ctibažnosťou, panovačnosťou alebo chamtivosťou dosiahnuť 

určité postavenie medzi svojimi druhmi, ktorých síce nemôže zniesť, ale ktorých sa ani 

nemôže vzdať“
8
. Na základe vyššie uvedených argumentov je bezpochyby jasné, že Kant vidí 

v dejinnom procese zmysel. Zmysel v nadobúdaní ľudskosti a rozvoji prírodných vlôh, 

v pokroku človeka a ľudského druhu.  

Predtým, ako sa vo svojich skúmania presunieme k veľkému Florenťanovi je dôležité 

vrátiť sa sprvoti k vyššie uvedenej poznámke o vzniku filozofie dejín ako špecifickej, 

filozofickej disciplíny. Filozofia dejín, prvýkrát spomenutá Voltairom až v 18. storočí je 

plodom novovekého, osvietenského myslenia. Machiavelli, ako mysliteľ reprezentujúci 

epochu renesancie, nemôže byť zaraďovaný do filozofie dejín. Avšak, i keď slávny Florenťan 

v žiadnom diele nepodal svoj systematický pohľad na problematiku dejín
9
, je nepochybné, že 

sa vo svojich dielach tejto téme venoval a prisudzoval jej nemalý význam. Dôležitou 

skutočnosťou je fakt, ako uvádza Jaroslav Kudrna, že Machiavellimu bolo „cudzie poňatie 

historickosti, ktoré sa presadzovalo až od začiatku 19.storočia“
10

. Machiavelliho chápanie 

dejín špecifické. To v akých podmienkach žil a tvoril, ovplyvnilo celé jeho dielo. Rôznorodé 

politické udalosti, ku ktorým dochádzalo na Apeninskom polostrove v čase Machiavelliho 

života, ho neustále formovali. „Machiavelli si uvedomil, že od vpádu Karola VIII. sa do 

                                                           
5
 Despland, M.: Kant on History and Religion, s. 37. 

6
 Kant, I.: Idea k všeobecným dejinám v svetoobčianskom zmysle, s. 60. 

7
 Ibid., s. 61. 

8
 Ibid. 

9
 Pozri Kudrna, J.: Machiavelli a Guicciardini, s. 55.  

10
 Ibid. 
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Talianska vrátili dejiny. Podujal sa odhaliť tajomné zvraty dejín, teda realitu jestvovania 

štátov, čo možno zvraty zvládať, teda pokúsil sa o politický realizmus“
11

.  

Machiavelli chápal dejiny veľmi špecificky ako zložitý komplex, pozostávajúci z 

viacerých na sebe závislých faktorov. Vo svojej dejinno-politickej koncepcii spája cyklické 

chápanie dejín, učenie o rovnováhe, berie do ohľadu geografické i dobové špecifiká 

a samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na jeho učenie o šťastene, osude (fortuna) a cnosti 

(virtú), ktoré má vplyv na dejinný proces. Tak vytvára florentský sekretár vo svojom 

filozoficko-dejinnom odkaze vlastný, mimoriadne zaujímavý, i keď rovnako tak i zložitý 

konštrukt. Na základe spomenutých skutočností, zaradzujeme Machiavelliho k osobnostiam, 

akými boli napríklad Aurelius Augustínus či Giambattista Vico, ktorí položili základné 

predpoklady pre vznik filozofie dejín.  

To, že mali dejiny v Machiavelliho filozofickej iniciatíve nemalý význam, dokladajú 

slová napísané v prvej knihe Úvah o prvej dekáde Tita Livia, kde píše: „Bolesťou ma na 

druhej strane napĺňa skutočnosť, že dnes nenapodobňujeme najvynikajúcejšie historické činy 

dávnovekých kráľovstiev, republík, kráľov, občanom, veliteľov, zákonodarcov a všetkých, čo 

vynaložili námahu pre dobro svojej vlasti – a neskôr pokračuje – na príčine je skôr 

nedostatočná znalosť dejín, vyplývajúca z neschopnosti vybrať si z nich pri čítaní ich pravý 

zmysel a vychutnať ich“
12

. Machiavelli kladie v týchto svojich slovách dôraz na nedostatočnú 

znalosť dejín a z toho vyplývajúcu nemožnosť poučenia sa z nich. V žiadnom prípade nie sú 

podľa jeho názoru iba niečím náhodným a nepodstatným. Práve naopak, vidí v dejinách 

zmysel. História sa tak stáva pre neho metódou na vysvetlenie politických príčin a dôsledkov 

v ľudskom konaní. Dejiny sa stali pre Machiavelliho metódou, za pomoci ktorej budoval 

svoju politickú filozofiu. Ako sám poznamenal, snažil sa spojiť skúsenosť zo záležitostí 

moderných s neustálym čítaním o záležitostiach minulosti. Bolo by nesprávne tvrdiť, že jeho 

jediným cieľom bol iba opis reálnych historických skutočností. V tom prípade by si počínal 

iba ako číry historik, avšak Niccolo Machiavelli bol niečím viac, bol teoretikom politiky. Vo 

svojich dielach neuvádza iba súhrn akýchsi historických faktov. Nevníma fakty osebe ako 

stredoveký kronikár, ale chápe ich plynulo späté s okolnosťami. Všetky historické fakty, 

o ktoré sa opiera, mu slúžia ako stavebný materiál za pomoci ktorého konštruuje svoj 

jedinečný historicko-filozoficko-politický systém.  

Vo svojich Dejinách Florencie poznamenal Machiavelli dôležitú informáciu. Tou bola 

skutočnosť, že sa chcel odlíšiť od jeho predchodcov, ktorí sa venovali spisbe dejín Florencie, 

                                                           
11

 Koprda, P. – Gritti, F.: Niccolò Machiavelli: Základy vedy o politike, s. 196. 
12

 Machiavelli, N.: Úvahy o prvej dekáde Tita Livia, s. 11.   
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„nech môžu čitatelia lepšie pochopiť naše dejiny“
13

, pretože veril, že dejiny môžeme 

pochopiť a vysvetliť. Poukazuje, že kým ostatní sa venovali skôr zahraničným záležitostiam 

a domáce nechali v úzadí, tak jeho snahou je presný opak. „Budem sa podrobne venovať len 

vnútromestským záležitostiam a vonkajšie spomeniem len toľko, čo uľahči pochopiť 

vnútorné“
14

. Machiavelli tak prejavuje snahu sústrediť sa v prvom rade na „občianske 

nezhody, vnútorné nepriateľstvá a ich dôsledky... ak totiž v dejinách niečo zabáva a poúča, to, 

čo je opísané dopodrobna. Občanom, ktorí vládnu republikám, sú osožné opisy, aké boli 

príčiny nenávisti a svárov v meste, lebo im pomáhajú zmúdrieť na škode iných a udržať si 

svornosť“
15

. Z doposiaľ uvedeného vyplýva skutočnosť, že Machiavelli nepochybne hľadal 

významné skutočnosti priamo v historickej realite. 

Ak sme teda došli k tvrdeniu, že podľa názoru Machiavelliho hrá poznanie dejín 

významnú rolu, ako teda chápe dejiny? Ako sa k tejto problematike stavia? V práci Ako 

zaobchodiť so vzbúreným ľudom Chianského údolia, ktoré zaraďujeme do Machiavelliho 

Politických prác píše: „Počul som, že dejiny sú učiteľkou našich činov, a najmä činov 

vladárov. Ľudia sú totiž od nepamäti rovnakí, ovládajú ich stále rovnaké vášne – odjakživa 

jeden slúži a druhý rozkazuje, jeden slúži nerád a druhý rád. Vždy sa nájde taký, čo sa búri, 

a je karhaný... Nuž ak sú dejiny naozaj učiteľkou našich činov, mal si z nich zobrať príklad 

ten, kto dostal za úlohu rozsúdiť a potrestať dediny Chianského údolia, mal sa držať tých, čo 

boli pánmi sveta. Osobitne dôsledne sa ich mal držať práve tam, kde vás učia, ako máte 

postupovať“
16

. Na základe citovanej pasáže konštatujeme, že Machiavelliho uvažovanie 

o dejinách môžeme chápať v zmysle známej vety: Historia magistra vitea est.  

V Machiavelliho chápaní bola história učiteľkou života, čo dokladá na viacerých 

miestach svojich prác, keď používa slovné spojenia ako minulosť nás učí, alebo skúsenosť 

nás učí.
17

 Domnieva sa tak, že na základe minulých skutočností je možné sa poučiť 

a pochopiť, aké konanie môže pre nás priniesť úžitok v budúcnosti a aké nás naopak povedie 

k neúspechu. „Kto porovnáva dnešok s dávnou minulosťou, ľahko zistí, že vo všetkých 

štátoch a národoch dnes vládnu rovnaké túžby a nálady ako kedykoľvek predtým. Pozorný 

bádateľ minulosti takto vie predvídať budúci vývoj každého štátu a urobiť opatrenia po akých 

v podobných prípadoch siahali naši predkovia. Ak také nenájde, môže hľadať na základe 

                                                           
13

 Machiavelli, N.: Dejiny Florencie, s. 21.   
14

 Ibid., s. 22.   
15

 Ibid., s. 21.   
16

 Machiavelli, N.: Politické práce – Ako zaobchodiť so vzbúreným ľudom Chianského údolia, s. 530.  
17

 Pozri Machiavelli, N.: Dejiny Florencie, s. 127. 
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podobností prípadov nové“
18

. Poučná funkcia dejín v Machiavelliho filozoficko-dejinných 

názoroch je podľa nášho názoru nevyvrátiteľná. Dejiny, v zmysle Machiavelliho myšlienok, 

môžu pre nás predstavovať, povedané kantovských jazykom, akési vodidlo našich činov.  

Avšak tu sa pred nami vynárajú ďalšie otázky: Ako je možné, že sa môžeme z dejín 

poučiť? Ako je možné, že sa udalosti v dejinách podobajú? Čo ich spája? Machiavelli ako 

skúsený politický bádateľ pri skúmaní udalostí minulých a prítomných pozoruje a odčítava 

istú pravidelnosť. Na odkrytie tohto problému je nutné obrátiť sa opäť smerom k jeho 

filozofickému odkazu, v ktorom uvádza: „Mnohí čitatelia dejín preto nachádzajú pri čítaní 

potešenie z množstva historických príbehov, no na ich napodobnenie ani nepomyslia, lebo to 

pokladajú za ťažké, či dokonca za nemožné. Ani čo by sa dnes oproti staroveku zmenil 

pohyb, usporiadanie či moc nebies, slnka, živlov a ľudí. Je to omyl a ja z neho chcem ľudí 

vyviesť“
19

. Práve posledná veta najjasnejšie odkrýva a poukazuje na ďalšiu cestu, ktorou sa 

musíme v našom bádaní uberať. Slávny florentský sekretár tú zdôrazňuje nemennosť nebies, 

slnka, živlov, a čo je najdôležitejšie, ľudí, ktorí v každej dobe jestvovania ľudského druhu 

majú podľa Machiavelliho podobné túžby, správanie, podobný charakter a vlastnosti. Bol 

presvedčený, že ľudská prirodzenosť je v každom veku, v každom období ľudských dejín 

rovnaká a nemenná. „Jeho obraz dejín je založený na statickej antropológií, jedine z nej je 

možné vyvodiť pravidlá ľudského konania“
20

. Teória rovnakosti ľudskej prirodzenosti 

výrazne určuje celé Florenťanovo dielo v každej jeho časti. Ako poznamenal A. J. Parel, 

Machiavelli ponúka „ucelený pohľad na ľudskú prirodzenosť, ktorý je podkladom pre jeho 

politickú filozofiu“
21

. Umožňuje mu postaviť na nej svoju myšlienku poznateľnosti 

historických zákonitostí. Dejiny politické, sú dejinami ľudí neustále vyrovnávajúcich sa 

a manipulovaných svojou prirodzenosťou, ktorá je v každej epoche konštantná, nemenná. 

Wilhelm Dilthey o tom poznamenal, že „myšlienka na evolúciu alebo vývoj ľudstva je mu 

celkom cudzia“
22

. Charaktery ľudí predstavujú vysvetľujúci materiál priebehu dejín, pretože 

sú založené na nemenných duševných elementoch, rovnakých pudoch a vášňach. Dejiny sú 

tvorené skutkami ľudského pokolenia a majú iste pravidelné, nemenné črty, ktoré môže 

pozorný bádateľ spoločensko-politického života vyčítať. Vo svojich dielach preto sústreďuje 

svoju pozornosť na skúmanie týchto javov, na skúmanie večných pravidiel, podľa ktorých sa 

ľudia nechávajú ovládať. Zisťuje, že svet a ľudská povaha zostávajú v každom okamihu dejín 

                                                           
18

 Machiavelli, N.: Úvahy o prvej dekáde Tita Livia, s. 85. 
19

 Ibid., s. 11.  
20

 Kudrna, J.: Machiavelli a Guicciardini, s. 54. 
21

 Parel, A., J.: The Question of Machiavelli´s Modernity, s. 267. 
22

 Kudrna, J.: Machiavelli a Guicciardini, s. 54. 
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nemenné. „Všetci ľudia majú jediný počiatok, sú rovnako starí a od prírody na jeden spôsob. 

Vyzlečte nás všetkých donaha a uvidíte, že sme si podobní. Ak si teda oblečieme ich šaty a 

oni naše, nepochybne budeme vyzerať urodzení a oni neurodzení. Veď sme nerovní len 

chudobou a bohatstvom“
23

.  

Problematike ľudskej prirodzenosti, povahám ľudí sa Machiavelli venuje vo svojich 

dielach mnohokrát. Často uvádza svoje chápanie ľudí ako spoločenstva, ale i pri opise 

historických postáv vynikajúco charakterizuje ich povahové črty. Vo svojich dielach tak 

Machiavelli ponúka vynikajúcu historickú analýzu ľudského konania.  

Je však nevyhnutné zdôrazniť, že o ľudskom pokolení nemá všeobecne vysokú mienku. 

V súvislosti s touto problematikou poznamenáva: „Odborníci na otázky občianskeho života 

a nespočetné príklady z dejín poukazujú na to, že tvorca zákonov republiky musí 

predpokladať u všetkých ľudí zlovôľu a schopnosť zlovoľného konania pri každej príležitosti, 

ktorá sa im naskytne. Ak nejakú zlobu istý čas ukrývajú, potom to má skrytý dôvod, ktorý 

sme nemali príležitosť poznať. Časom však vyjde najavo všetka pravda – aj príčiny ukrývania 

zloby
24

“. Machiavelli, ako je z jeho diel bezpochyby jednoznačné, považuje ľudský rod za 

zlý, slabý a chamtivý. Tvrdí, že ľudia zradia i svojich najbližších, ak je to pre nich prínosné, 

alebo ak ich k tomu doženie nutnosť. Skôr totiž zabudnú na smrť svojho otca, ako na stratu 

svojho vlastného majetku
25

. Človeka by sme tak v Machiavelliho poňatí mali chápať ako 

pudovú bytosť, ktorá je vždy podrobená zákonom prírody, a tak sa v každej situácii svojho 

života správa podľa istých nemenných, konštantných zákonov.  

Na tomto mieste sa vráťme späť ku Kantovi, pretože v týchto tvrdeniach sa názory 

vybraných mysliteľov rôznia. Kým Machiavelliho obraz človeka je založený, ako bolo už 

spomenuté, na statickej antropológii a nemennej povahe ľudského druhu, tak Kant hoci tvrdí, 

že: „z takého krivého dreva, z akého je vytvorený človek, nemožno vykresať nič celkom 

rovné“
26

, verí v možnosť progresu, nie jedinca ale druhu. V duchu myšlienok o postupnom 

rozvoji prírodných vlôh zdôrazňuje, že každý človek by musel žiť veľmi dlhú dobu
27

, aby 

k tomuto úplnému rozvoju mohlo dôjsť. Preto sa môžu „tie prírodné vlohy, ktoré sa 

zameriavajú na používanie jeho rozumu, úplne rozvíjať len v druhu, nie však v indivíduu“
28

. 

Každá generácia má prispieť svojim dielom a posunúť ľudský druh o trošičku vyššie. Má 
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priložiť ruku k dielu a položiť pomyslený kameň do základov budovy, ktorý nasledujúce 

generácie posunú ďalej a ďalej. A tak priblížiť ľudský druh až k naplneniu účelu prírody.  

Ale čo máme rozumieť pod týmto účelom? Aký je najvyšší cieľ? Veď „dejiny musia 

mať nejaký koniec, zmapovaný priebeh pokroku musí dospieť k nejakému cieľu. Inak sme 

najúbohejší zo všetkých tvorov“
29

. Na tento problém poukazuje königsbergský filozof v piatej 

vete Idey, keď poznamenáva: „najväčším problémom ľudského druhu, do riešenia ktorého ho 

núti príroda, je dosiahnutie všeobecnej, právom sa riadiacej občianskej spoločnosti“
30

, pretože 

iba v nej sa dá dosiahnuť úplný rozvoj všetkých vlôh. Tento problém je mimoriadne náročný 

a preto ho ľudský druh vyrieši najneskôr
31

. Kant teda verí v možnosť postupného 

prepracovania sa ľudstva do istého stavu. Do stavu, ktorý bude zavŕšením pomyselnej, dlhej 

a náročnej cesty ľudského druhu až na miesto, kde budú splnené všetky nevyhnutnosti 

spojené s vytvorením svetoobčianskeho stavu. „Spomínaný stav sa dá do istej miery 

predpokladať z pozorovania dejín a každý malý rozumný krok k priblíženiu sa idei 

všeobecného svetoobčianskeho stavu má v priebehu dejín veľký význam, lebo až tam sa budú 

môcť rozvinúť vlohy ľudského druhu. Štáty, vedomé si vlastného ohrozenia sa už budú chcieť 

vyhýbať vojnám a pripravovať sa na vznik budúceho veľkého štátneho telesa, ktoré sa doteraz 

črtalo len veľmi zhruba, ale je tu nádej, že po viacerých prevratných revolúciách sa raz 

dosiahne najvyšší úmysel prírody, všeobecný svetoobčiansky stav ako lono, v ktorom sa 

rozvinú všetky pôvodné vlohy ľudského druhu“
32

 Kant, teda verí v možnosť dosiahnutia 

takéhoto stavu. Stavu veľmi vzdialenému, ale predsa len možnému a predstaviteľnému. 

U Machiavelliho sa však s podobným fenoménom stretnúť v žiadnom prípade nemôžeme. 

Kým Kant, filozof storočia rozumu, zobrazuje dejinný proces lineárne, smerujúc 

k najvyššiemu cieľu ľudského druhu a teda dosiahnutiu všeobecnej, právom sa riadiacej 

spoločnosti, tak naproti tomu florentský mysliteľ, na základe vplyvu antických klasických 

autorov, v tomto smere najmä Polýbia, ktorý je typický pre renesančnú epochu, chápe dejinný 

proces cyklicky. A tu sa vráťme opäť k už spomínanej filozofii dejín. Ak chceme uvažovať o 

filozofii dejín, musíme naše úvahy vymedziť temporálnou reláciou minulosť – prítomnosť – 

budúcnosť, neustále spätou a nutnou s uvažovaním v tejto systematickej, filozofickej 

disciplíne. Kant v tejto línii uvažuje. V spise Domnelý začiatok ľudských dejín sa na krídlach 

obrazotvornosti vracia do minulosti a sa v ďalších spisoch, akými boli Idea ku všeobecným 

dejinám vo svetoobčianskom zmysle alebo spis K večnému mieru dostáva vo svojich úvahách 
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skrze prítomnosť až do budúcnosti. U Machiavelliho to tak nie je. Je nevyvrátiteľné jeho 

uvažovanie o minulých udalostiach, podložiteľné vo všetkých jeho dielach a rovnako tak 

i jeho uvažovanie o prítomnosti. Ak však chceme uvažovať o budúcnosti dostávame sa 

takpovediac na nepevnú pôdu. Áno, na základe poučnej funkcie dejín dokáže Machiavelli 

uvažovať nad budúcimi udalosťami. Neraz poukazuje kam situácia mohla, či môže viesť. 

Dôležitá je však skutočnosť, že vidí v dejinách zmysel, no nevidí v nich cieľ. A to je zásadný 

rozdiel medzi uvažovaním o dejinách u Machiavelliho a u Kanta. Kým Kantov model 

filozofie dejín smeruje k všeobecnej, právom riadiacej sa občianskej spoločnosti, 

u Machiavelliho môžeme vidieť neustále sa striedanie štátnych zriadení, ku ktorým neustále 

v dejinách dochádzalo, dochádza a nepochybne v myšlienkových intenciách florentského 

kancelára i dochádzať bude. Dejiny tak nemôžu priniesť zlepšenie v sociálno-politických 

vzťahoch spätých s ľudským pokolením. L. M. Batkin o tomto fenoméne poznamenáva: 

„nemennosť dejín pre neho nebola nemennosť jej prirodzených hýbateľov a vlastností. Avšak 

kombinácia okolností, zreťazenie záujmov a motívov, vrtkavé vmiešavanie náhody sú prípad 

od prípadu iné – a pokračuje – dejiny sa opakujú v netotožných a nevyčerpateľných 

variantoch. Pohybujú sa vpred, večne rovnaké a večne iné“
33

. Machiavelli tak neverí 

v možnosť napredovania ľudského druhu. Práve naopak, poukazuje jednak na nemennosť 

ľudskej prirodzenosti, ale taktiež na neustálosť striedania sa štátnych foriem. „Striedanie 

foriem zriadenia, ten starý problém od Platóna a Aristotela, prechod od primitívnej monarchie 

k aristokracii, potom k oligarchii, následne k demokracii a anarchii a návrat k monarchii je 

opísaný v nadväznosti na Polybia“
34

.  

Machiavelli v súlade s cyklickou teóriou tvrdí, že štáty, civilizácie, spoločnosti 

prechádzajú obdobím vzostupu a dosahujú veľkosť a maximum svojej moci a vplyvu, avšak 

potom prechádzajú do útlmu, upadajú a v konečnej miere zanikajú. „Ako sa krajiny menia, so 

zmenou sa obyčajne dostavajú do neporiadku a potom sa znova dávajú naporiadok . Vec je 

v tom, že príroda nedovoľuje svetským veciam, aby sa zastavili, nuž keď prídu k svojej 

dokonalosti a už nemajú kam stúpať, len klesať môžu. A aj naopak, keď už zišli a pre 

neporiadky sa stali podlými, až sa viac nedá, len stúpať musia. A tak všetko vždy upadá od 

dobra k zlu a stúpa od zla k dobru. Aj preto, že sila plodí pokoj, pokoj leňošenie, leňošenie 

neporiadok, neporiadok skazu. Naopak, zo skazy sa rodí poriadok, z poriadku sila, z nej sláva 

a šťastie. Múdri si to všimli a vyjadrili to v myšlienke, že spisba prichádza po zbraniach a že 
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v mestách a krajinách sa rodia najskôr velitelia, potom filozofi“
35

. Poukazuje tak na večný 

kolobeh, ktorý môžeme v dejinách vysledovať. Je toho názoru, že žiadna forma vlády netrvá 

večne, pretože každá v sebe nesie už v dobe svojho vzniku, zárodok zániku. Minulosť učí, že 

sa neustále počas existencie ľudskej society zamieňa jeden spôsob vlády za iný. Jestvuje tak 

cyklus, ktorý prebieha s istou pravidelnosťou. „Dôvodom týchto vývojových zmien je podľa 

mňa skutočnosť, – píše Machiavelli a pokračuje – že svet je stále rovnaký, dobra i zla je 

v ňom stále v rovnakej miere, ibaže toto dobro a zlo v ňom putuje stále z jednej krajiny do 

druhej“
36

. Na základe uvedeného dokladujeme Machiavelliho tzv. učenie o rovnováhe, teda 

názor, že vo svete je stále rovnako zla i dobra, len ich pomer sa na jednotlivých miestach 

mení. Dobro a zlo sa v histórii iba rôzne prerozdeľuje medzi jednotlivé národy, presúva sa 

z jednej oblasti do druhej. „Dobro a zlo nie je možné z ľudskej činnosti ani z histórie 

eliminovať, sú prirodzené. Preto nemá zmysel uplatňovať voči dejinám morálne hodnotenie, 

rovnako ako ho neuplatňujeme voči nebu, slnku, prvkom“
37

. To však neznamená, že by 

Machiavelli poukazoval na to, že mravnosť a morálne konanie sú zbytočné. Iba zdôraznil, že 

dobro a zlo sú prirodzenou súčasťou dejín a všetkých politických, historických udalostí. 

Machiavelli vo svojom chápaní dejinného procesu prepletáva cyklickosť s učením 

o rovnováhe, a tak vzniká v jeho ponímaní dejín jedinečný, pre neho charakteristický náhľad 

na túto problematiku. 

V týchto tvrdeniach sa myšlienky oboch mysliteľov ako vidíme rozchádzajú. Avšak je 

tu ešte jedna významná paralela, ktorú v považujeme za nevyhnutné spomenúť a zdôrazniť. 

Tu vidíme v pôsobení faktoru pôsobiaceho na utváranie dejinného procesu, pretože ten je na 

jednej strane konštituovaný človekom, ľudstvom ako vykonávateľom dejinného procesu 

a jeho konaním a vplyvu jednak faktoru, ktorý predstavuje u Kanta príroda a Machiavelliho 

osud, resp. fortuna. Kant píše: „Nech si už vytvoríme hocaký pojem slobodnej vôle 

v metafyzickom zmysle, jej javy, ľudské činy, sú predsa len určované, podobne ako každá iná 

prírodná udalosť, všeobecnými prírodnými zákonmi“
38

. Ľudia tak postupujú, i keď si to 

možno neuvedomujú podľa istého vodidla, podľa úmyslu prírody. Používanie slova príroda 

nie je u Kanta náhodné. Ako sám poznamenáva: „používanie slova príroda je v dôsledku 

obmedzení ľudského rozumu (ktorý sa vzhľadom na svoj vzťah účinkov k ich príčinám musí 

držať v hraniciach možnej skúsenosti) aj vhodnejšie a skromnejšie než používanie výrazu pre 

nás poznateľnej prozreteľnosti, čím si domýšľavo nasadzujeme ikarovské krídla, aby sme sa 
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priblížili k tajomstvu jej nevystihnuteľného úmyslu“
39

. Kant ako vidíme, verí 

v ovplyvňovanie ľudských činov prírodou. I keď ľudské pokolenie má slobodnú vôľu, je 

determinované prírodou. Tá ma s človekom svoj úmysel. Úmysel, ktorý aj dosiahne, pretože 

sa nepýta človeka, či chce alebo nechce aby sa k nemu dopracoval. Rozhoduje sama a núti 

človeka aby sa k nemu dopracoval.  

Oproti tomu slávny Florenťan v súvislosti s osudom, faktorom pôsobiacim v dejinách 

poznamenáva: „Pritom osud prirovnávam k skazonosnej rieke, ktorá v čase povodne 

zaplavuje roviny, rúca stromy a domy, z jedného miesta odnáša pôdu a ukladá ju na inom. 

Každý pred ňou uteká, ustupuje jej besneniu a nedokáže sa proti nemu postaviť. Napriek 

všetkému majú ľudia možnosť porobiť v pokojných časoch ochranné opatrenia a násypy, aby 

rieka tiekla pri budúcej zvýšenej hladine cez kanál, alebo aby aspoň zmiernili jej nespútanosť 

a škodlivosť. Podobne je to s osudom: svoju moc ukazuje tam, kde proti nemu nestojí 

zorganizovaná sila, nápor sústreďuje na miesta, ktoré očividne nechránia násypy a hrádze“
40

. 

Machiavelli svojim štúdiom a skúsenosťami prichádza na to, že samotný človek nie je 

schopný v akejkoľvek chvíli vykonať všetky svoje rozmary, a teda že je nejakou silou 

limitovaný a obmedzovaný. Nejakou silou, ktorej sa musí podriadiť a musí sa vyrovnať s jej 

rozmarmi. Túto silu, s ktorou sa v Machiavelliho filozofickom odkaze stretávame, viackrát 

nachádza práve v osude. Fortuna sa stáva výrazným determinantom nášho konania, ale ako 

Machiavelli zdôrazňoval, je možné sa s ňou vyrovnať a pripraviť sa na jej víry, do ktorých 

sme zaťahovaní počas nášho života. Môžeme v dobrých časoch prijať rôzne opatrenia, ktoré 

nám môžu v premenlivostiach fortuny pomôcť. Tieto opatrenia sú cestou politickej 

prezieravosti. Je tiež presvedčený, že osud má minimálne polovičné zastúpenie vo výsledkoch 

ľudského konania, keď píše: „Je mi známy rozšírení názor, že svetské veci pod božím 

a osudovým riadením už človek vlastnou rozvážnosťou nemôže usmerňovať, a dokonca mu 

v tom niet rady. To by mohlo viesť k postoju, že v živote sa veľmi neoplatí plahočiť a lepšie 

je poddať sa osudu. Práve naše časy prispeli k rozšíreniu tohto názoru svojou veľkou 

nestálosťou, ktorej svedkami sme deň čo deň a nedokážeme ju pochopiť. Aj ja sa občas 

prikláňam k podobnému názoru. Dar slobodnej vôle však človeku ostal, a tak rátam, že osud 

môže naše činy ovládať azda s polovice, ale zato druhú polovicu, či o voľačo menej, 

ponecháva nám“
41

. Je teda s určitosťou jasné, že v Machiavelliho politickej filozofii má 

fortuna výrazné miesto a človek sa neustále musí prispôsobovať jej náladám a obratom. 
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Machiavelli však zdôrazňuje, že keďže je podľa jeho názoru fortuna ženou, je lepšie konať 

rázne než opatrne, pretože ako sám poznamenal „je lepšie byť násilnícky ako ohľaduplný. 

Kto si ju chce podriadiť, musí ju biť a dobýjať. A skúsenosť naozaj učí, že sa dá dobyť skôr 

takýmto ľuďom ako rozvážnym. Preto je šťastena, rovnako ako žena priateľkou mladých: tí 

berú menej ohľadov, sú divší a odvážnejšie ju dirigujú“
42

. Na záver má tiež význam 

podotknúť, že i keď sa osud s nami zahráva a fortuna na nás môže mnohokrát zosielať i rôzne 

nešťastia, nemusí to priniesť záporný výsledok. Machiavelli poznamenáva, že mnohokrát 

v histórii sa ukázala neprajnosť fortuny v konečnom dôsledku v dobrom zmysle. Napríklad i u 

veľkého Ríma sa mnohokrát ukázalo, že táto neprajnosť fortuny Rím posilnila a priviedla 

k veľkosti, ktorú dosiahol.  

 

Záver 

 

 Na základe vyššie uvedeného dochádzame k tvrdeniu, že problematika dejín zohráva 

vo filozofických názoroch oboch vybraných mysliteľov svoj vplyv, ktorý nie je triviálny, ale 

práve naopak, zaslúži si svoju pozornosť. Problematika dejín v myšlienkovom odkaze 

nemeckého mysliteľa si podľa nášho názoru zaslúži svoju pozornosť. Kant nie je iba autorom 

troch kritík. Je mysliteľom, ktorého zameranie bolo omnoho širšie, a práve z toho dôvodu si 

i problém dejín zaslúži nemalú pozornosť. Rovnako tak je tomu i u Machiavelliho. 

Interpretátori slávneho Florenťana pravidelne riešia Machiavelliho názory v oblastiach 

politiky, etiky, náboženstva, či napríklad veľmi preferovaný vzťah Machiavelli 

a machiavellizmus. Avšak problém dejín, ktorý je mimoriadne zložitý a pre komplexne 

pochopenie Machiavelliho odkazu podstatný ostáva dlhodobo v úzadí tých, ktorí sa tejto 

tematike venujú. Ako keby bol Machiavelli protihistorický. Čo však v žiadnom prípade nie je 

pravda. „Áno, popieral menlivosť ľudskej povahy, a preto si myslel, že aj politika ma 

konštanty platné od antického Ríma po renesanciu a navždy. To určite nie je historické. Ale 

otvorenie oči pred presilou „šťasteny“ v záležitostiach štátov je jeho spôsobom primknutia 

k historickému vnímaniu procesov a ich riadenia“
43

.  

Obaja sa tomuto problému venovali na viacerých miestach svojich prác a poukazovali 

na možnosti chápania tohto problému. I keď žili v geograficky i kultúrno-spoločensky 

rozdielnom priestore a čase a vo svojich vyjadreniach na tematiku dejín sa vyjadrovali 

veľakrát odlišne, ba v niektorých prípadoch až protikladne, môžeme dokladovať zistenie 
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istých paralel v ich chápaní dejinného procesu a istý názorový konsenzus, ktorý si istotne 

zaslúži relevantný výskum. Ten by mal smerovať ku komparácii názorov vybraných 

mysliteľov, a to napríklad v oblastiach vzťahu dejín a politiky či výchovy. Tieto témy si 

podľa nášho názoru zasluhujú samostatné spracovanie a nemalú pozornosť, keďže mnohé 

z názorov oboch mysliteľov v súvislosti s týmito témami zostávajú neustále v platnosti i pre 

súčasnosť. 
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