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Сажетак
Аутор у ра ду по ла зи од пи та ња да ли да нас у до ба уни вер-

зал них сло бо да и јед на ко сти, из гра ђе не де мо крат ске ин сти ту ци је 
ствар но оси гу ра ва ју пра вед ност, сло бо ду и јед на кост или има мо 
оно ли ко пра ва ко ли ко има мо мо ћи? На те ме љу та квог ста ва зна чај 
ис тра жи ва ња се ба зи ра на те зи да се иза ве ли ких сло бо дар ских 
иде ја, иде је до ми на ци је у по ли ти ци ко ја ни је оства ре ње сло бо де 
не го оства ре ње мо ћи. У ра ду се на при мје ри ма ста во ва Ма ки ја ве-
ли ја и Ни чеа по ка зу је пер спек ти ва са гле да ва ња по ли ти ке као мо-
ћи, ме то дом ус по ред не ана ли зе. За Ма ки ја ве ли ја, Че за ре Бор џи ја 
по сје ду је вр ли ну ко ју ка рак те ри зи ра хра брост, од ва жност и сна га 
за про мје не, док Ни че сма тра да На по ле он има „ак тив ну сна гу“, 
спо соб ност за умјет ност на си ља и ор га ни зи ра ња ко је су по треб не 
у из град њи др жа ве. Њи хов циљ је об но ва, су прот но де ка дент ној 
те о ри ји јед на ко сти и мо рал но сти са жа ље ња, по ли тич ких те о ри ја 
и др жав ног устрој ства ко је су уте ме ље не на па то су дис тан це и по-
рет ку по ран го ви ма. Циљ ра да је по ка за ти ка ко ви ши чо вјек или 
вла дар мо же ис ка за ти сво ју имо рал ну моћ без огра ни че ња у по-
ли тич ком окви ру и ако има ју до вољ но сна ге др жа ва је при мар но 
ин стру мент њи хо ве мо ћи то јер је во ља ка мо ћи те мељ фи ло зо фи је 
по ли ти ке.
Кључ не ри је чи:  Ма ки ја ве ли, Ни че, Че за ре Бор џи ја, На по ле он, моћ, по-

ли ти ка.

Да ли да нас у до ба уни вер зал них сло бо да и јед на ко сти, из-
гра ђе не де мо крат ске ин сти ту ци је ствар но оси гу ра ва ју пра вед ност, 
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сло бо ду и јед на кост или има мо оно ли ко пра ва ко ли ко има мо мо ћи? 
Не кри ју ли се иза ве ли ких сло бо дар ских иде ја, иде је до ми на ци је 
у по ли ти ци ко ја ни је оства ре ње сло бо де не го оства ре ње мо ћи? Да-
нас је чо вјек под окри љем де мо кра ци је са мо слаб и не мо ћан дио 
огром ног апа ра та мо ћи, а ње го ва де ко ра тив на уло га огле да се на 
из бо ри ма ко ји ма де кла ра тив но би ра сво је „пред став ни ке“ ко ји су 
углав ном за ин те ре си ра ни за вла сти ти про би так. За то се и да на шња 
по ли ти ка мо же са гле да ва ти кроз при зму Ма ки ја ве ли ја (Mac hi a vel-
lia) и Ни чеа (Ni etzschea) јер раз от кри ве на њи хо вим гле ди шти ма, 
по ка зу је и да на шње ста ње ства ри. Под окри љем ве ли ких ри је чи 
бор бе за сло бо ду и пра вед ност, људ ских пра ва, кри ју се ма ни пу ла-
тив не тех ни ке об ма на, ла жи, при кри ва ња и на кра ју те жња за осва-
ја њем мо ћи ко је уве ли ко ко ри сте по ли ти ча ри, док нај ви ше успје ха 
има ју ја ке лич но сти, иако је на ше до ба уве ли ко оси ро ма ше но ка-
ри зма тич ним ли де ри ма са ви зи ја ма. Стал но је из ра же на по тре ба 
по ти ца ња не во ља и пат њи ко је окру жу ју љу де и ко ју по ли ти ча ри и 
по ти чу, чак их и по ја ча ва ју, ис ко ри шта ва ју ћи је за оства ре ње сво-
јих ци ље ва. Њи ма су стал но и из но ва по треб ни не ки дру ги и њи хо-
ва не во ља и про бле ми као пред у вјет њи хо ве нео п ход но сти. Сход но 
то ме ма ни пу ли ра се и људ ском по тре бом и же љом за про на ла ском 
сми сла жи во та ко ји се вје штим ме диј ским тех ни ка ма об ли ку ју по 
по тре ба ма по ли тич ких стра на ка и ли де ра. Због све га то га је имо-
ра лан при ступ по ли ти ци, кроз пер спек ти ву Ма ки ја ве ли ја и Ни чеа, 
са мо при каз по ли тич ке ре ал но сти.

Ма ки ја ве ли по ли ти ку схва ћа као цје ли ну и сред ство ко јим 
чо вјек мо ра овла да ти у скла ду са вре ме ном, тј. ну ждом, као из-
раз особ них ин те ре са и ам би ци ја, тј. те жњи ка мо ћи. По ли ти ка је 
јед но од нај ве ћих чо вје ко вих умје ћа и ства ра ла штва, али и Ни че и 
Ма ки ја ве ли твр де да не ма на сље ђе не мо рал не ба зе за би ло ко ји об-
лик по ли тич ке ле ги ти ма ци је јер су док три не ври јед но сти са мо де-
ри ва ци је тех ни ке мо ћи. Ни че, као Ма ки ја ве ли јев сљед бе ник сла ви 
ин ди ви ду а ли зам Ре не сан се чи ји је кон цепт уте ме љен на чи ње ни ци 
да је вр ли на сли је ди ти свој вла сти ти иде ал чо вје ка и за ко не но вих 
ври јед но сти ко је је сам уте ме љио. Са мим тим по ли ти ка не сми је 
би ти по вје ре на ма са ма ко је не ма ју ка па ци те та ра зу мје ти ком плек-
сност дру штве них и по ли тич ких пи та ња јер им је при ро ђе на по-
тре ба за под ре ђе но сти. Ипак, за би ло ко ји об лик вла да ви не по треб-
но је одо бре ње по да ни ка иако су они са мо ин стру мент да се до ђе 
до мо ћи и до вла сти. Те мељ та квог ста ва Ма ки ја ве ли, па ка сни је и 
Ни че, на ла зи у чи ње ни ци да су ма се за ве де не јер јед но став но тра-
же не ко га тко би их об ма нуо. Обо ји ца на сто је по ка за ти да је по ли-
ти ка са мо про блем мо ћи на су прот би ло ка квом дру гом пи та њу те 
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да не ма пра ва ко је се не те ме љи на мо ћи, а да се сва ко пра во, као и 
сло бо да, мо ра осво ји ти. Имо рал ност по ли ти ке дио је имо рал но сти 
са мог жи во та или при род них за ко на.

МАКИЈАВЕЛИЈЕВООДРЕЂЕЊЕПОЛИТИЧКОГ

Ма ки ја ве ли раз два ја мо рал од по ли ти ке оправ да ва ју ћи упо-
тре бу свих сред ста ва у по ли тич ком жи во ту уко ли ко су усмје ре на 
ка оства ре њу ци ља те та квим при сту пом об на вља по ли ти ку у ње-
ном ста ром до сто јан ству.1) За ње га је по ли ти ка вр ста умјет нич ког 
дје ла ко јом се об ли ку је јед на по ли тич ка за јед ни ца. Та кво схва ћа ње 
ка сни је при хва ћа и Ни че. По ли ти ка се по Ма ки ја ве ли ју те ме љи на 
два основ на прин ци па: вр ли ни и сре ћи. Вр ли на као умје шност или 
спо соб ност, а сре ћа суд би на, ну жност и (не)по вољ не окол но сти те 
од њих у нај ве ћој мје ри за ви си ста бил ност и успјех др жа ве. Прин-
цип вр ли не је исто вре ме но и прин цип сна ге и окрет но сти, прин-
цип по ли тич ке сло бо де и по ли тич ког ак ти ви зма. Чи та во Ма ки ја ве-
ли је во уче ње о по ли ти ци ба зи ра се на мо ћи те из ме ђу по ли ти ке и 
мо ћи по сто ји знак јед на ко сти те су по ли ти ка и моћ, из бор ма њег од 
два зла. Стје ца ње мо ћи је те мељ ства ра ња по ли тич ког устро ја јер 
је моћ енер ги ја, ви тал ни ка па ци тет ко ји по кре ће све људ ске ак тив-
но сти и жи вот сам. По ли ти ка је аго нал ни про стор из ме ђу чо вје ка 
и сви је та и из ме ђу љу ди. 

Вла да ри, и љу ди ко ји се ба ве по ли ти ком, ко ји се ко ле ба ју 
из ме ђу дви је оп ци је и кре ну сред њим пу тем, иза бра ли су, по Ма ки-
ја ве ли ју, нај о па сни је рје ше ње.2) Ком про ми сна рје ше ња су нај го ра 
мо гу ћа, та ко да се мо ра зна ти би ти бес ком про ми сан јер ко ле бљив-
ци ма ни је мје сто у по ли ти ци. За то он, као и Ни че, од ба цу је Ари-
сто те ло во схва ћа ње да вр ли на ле жи у сред њем пу ту, сма тра ју ћи да 
у по ли ти ци тре ба из бје ћи осред њост јер је она опа сна, ис ти чу ћи 
из ра зи ту пред ност прин ци па по ли тич ке ефи ка сно сти у од но су на 
по ли ти ку ко ле бљи во сти и ком про ми са. При ро да чо вје ка је ови сна 
о „При ро ди“ са мој и суд би ни ко ја има сво је не по зна те за ко не те 
са мим тим чо вјек ни је у ста њу кон тро ли ра ти и во ди ти суд би ну већ 
са мо ства ра ти вр ли ну ко ја се по сти же кроз бор бу (са са мим со бом, 
сво јим бо ло ви ма и сла бо сти ма), са При ро дом и са мом Фор ту ном. 

1) Arendt, Han nah: TheHumanCondition, The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1989, p. 
35

2) Mac hi a vel li, Nic co lo: RaspraveoprvojdekadiTitaLivijau: IzabranodjeloI, Glo bus, Za-
greb, 1985, str.204.
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Твр до гла вост је за то јед на од при мар них вр ли на чо вје ка од по ли-
ти ке.

По ли ти ка се за сни ва на прин ци пи ма двој них из во ра мо ћи: 
је дан дио сна ге из ви ре из фор ту не, а дру га из вр ли не вла да ра. Фор-
ту на је судбинa, али и сре ћа, а вр ли на је умје шност и спо соб ност 
вла да ра. По ње го вој про цје ни суд би на мо же од лу чи ти у по ло ви ни 
на ших дје ла, а оста ло за ви си од чо ве ко вих спо соб но сти. Ма ки ја-
ве ли ус по ре ђу је суд би ну са же ном јер је ка при ци о зна те тко хо ће 
њо ме вла да ти, тре ба је ту ћи и кро ти ти.... Са вла да ва ју ју је, не на-
пра си ти, не го они ко ји по сту па ју хлад но и за то је уви јек, као же на, 
при ја те љи ца мла ди ћа, за то што су не смо тре ни ји, бје сни ји, па јој и 
од ва жни је за по ви је да ју.3) Моћ је на мо рал рав но ду шна. По сти за-
ње, одр жа ва ње и уве ћа ње мо ћи је до вољ но оправ да ње за од ре ђе-
ње сред ста ва ко ја се ко ри сти те за оства ре ње ци ља. Ле ги тим ност 
оства ре ња мо ћи те мељ је при мје не нај о крут ни јих дје ла. Моћ је та 
ко ја од ре ђу је шта се мо же ко ри сти ти у бор би за ње но оства ре ње 
или оп ста нак на вла сти јер он праг ма тич но ви ди по ли ти ку, све што 
је ефи ка сно и успје шно то је и до зво ље но и ни је под ло жно апри ор-
ном мо рал ном су ду, већ са мо успје ху у оства ре њу ци ља. Ма ки ја ве-
ли да је пред ност од бој ној стра ни мо ћи јер не ма ви со ко ми шље ње 
о љу ди ма због то га што је људ ска при ро да не по сто ја на, а љу ди су 
по во дљи ви, не за бо ра вља ју ста ре увре де, а вре ђа ју из стра ха или 
мр жње. Због то га, ако вла дар тре ба би ра ти из ме ђу по шти ва ња или 
стра ха по да ни ка, иако би по жељ но би ло и јед но и дру го, мно го је 
си гур ни је, ка да се већ мо ра би ти без јед ног, да се по да ни ци пла ше 
не го да вла дар бу де во љен,4) а све због људ ске при ро де јер, љу ди су 
не за хвал ни, не по сто ја ни, пре твор ни, бје же од опа сно сти, ла ко ми 
… и док им чи ниш до бро, са свим су тво ји, ну де ти сво ју крв, има-
ње, жи вот, дје цу ... али, кад си у не во љи, окре ћу гла ву од те бе.5) С 
дру ге стра не, љу бав је ма ње си гу ран те мељ вла да ња, јер је не ста-
бил ни ја и ни је трај на као страх.

Ма ки ја ве ли је во схва ћа ње мо ћи ба зи ра но је на по ли тич кој 
мо ћи ко ја је са ма по са ма се би циљ, а ње зи но уве ћа ње и одр жа ва-
ње мо ра би ти ефи ка сно. Моћ Ма ки ја ве ли ви ди као ду ал ност ко ја 
се те ме љи на за ко ну и на си ли. Ма ки ја ве ли по ка зу је да у др жа ви 
по сто је два на чи на бор бе и мо ћи, за ко ном и си лом. Иако је пр ви 
ви ше свој ствен чо вје ку, а дру ги жи во ти ња ма,6) ка ко че сто пр ви ни-

3) Ma ki ja ve li, Ni ko lo: Vladalac, Be o grad, Ušće, 2004, str.106.

4) Исто, стр. 70.

5) Исто, стр. 71.

6) Исто, стр. 59.
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је до во љан, мо ра се при бје ћи дру гом те је по треб но вла да ње и као 
чо вје ка и као жи во ти ње.7) За ни мљив је и Ма ки ја ве ли јев са вјет по 
ко ме би се вла дар тре бао угле да ти на жи во ти ње, има ти сна гу, лу ка-
вост, сна ла жљи вост. Он пра ви раз ли ку из ме ђу чо вје ка и жи во ти ње, 
али та ди стинк ци ја ни је ни из бли за та ко оштро на пра вље на, иако 
чо вје ка не схва ћа као ка ри ку у ни зу би о ло шких ор га ни за ма у ко ме 
не ма хи је рар хи је и по дје ле би ћа на ви ша и ни жа.

Си ла се дво стру ко ма ни фе сти ра, лу кав ством ли си це и од ва-
жно шћу ла ва јер тре ба би ти ли си ца и по зна ти зам ке, и би ти лав и 
пла ши ти ву ко ве.8) Ни че ода би ре ли си цу јер је ње гов рат уте ме љен 
на ра то ва њу лу ка вих. Вла дар по угле ду на ла ва тре ба има ти хра-
брост, ср ча ност, не по пу стљи вост, агре сив ност, од луч ност по угле-
ду на ли си цу, лу ка вост, про ми шље ност, опре зност, бр зи ну у пре-
вр тљи во сти те сход но та квом ста ву му дар вла дар не тре ба одр жа ти 
да ту ри јеч ка да је то про тив ње га и ка да су не ста ли узро ци или се 
про мје не окол но сти ко ји су га на ве ле да одр жи да ту ри јеч. 

Ко ли ко је Ма ки ја ве ли био у пра ву по ка зу је и да на шње ста ње 
сви је сти ко је се ни је про ми је ни ло ни ти 500 го ди на на кон Ма ки ја-
ве ли ја јер је на род склон за бо ра ву те не ма раз ло га да вла дар бу де 
до сље дан сво јим из ре че ним ста во ви ма. Ма ки ја ве ли сма тра да моћ 
дје лу је исто вре ме но и као ре ал на и као вир ту ел на сна га. Ква ли-
те те ко је вла да ру мо гу до ни је ти по хва ле или по ку де су да ре жљи-
вост, гра бе жљи вост, окрут ност, бла гост; не по у зда ност, по у зда ност, 
ем па ти ја, охо лост, хра брост, ма ло ду шност, упор ност, по пу стљи-
вост; озбиљ ност, ла ко ми сле ност. Ако вла дар и не ма све те осо би не 
умјет но шћу пре тва ра ња по треб но је да се пра ви да их има.9) Ду-
ал ност мо ћи ука зу је се као ре ла циј ска ка те го ри ја пре ма јав но сти, 
као дру штве ни од нос, али ови си и о пер цеп ци ји и ути сци ма оних 
ко ји ту моћ при ма ју те се по не кад моћ ис ка зу је на раз ли чи те на-
чи не ка ко би што бо ље при кри ла сво ју ствар ну стра ну. Сви јет мо-
ћи вла да ра је сло жен, про мјен љив ине пре дви дљив те је нео п ход на 
спо соб ност про ра чун љи во сти кроз си стем и из вор ин фор ми ра ња. 
При мјер за та кав са вјет Ма ки ја ве ли на ла зи код па пе Алек сан дра 
VI Бор џи је, ко ји је то ли ко учи нио сво јом спо соб но шћу, нов цем, 
си лом и лу кав ством. 

Вла дар се тре ба по на ша ти при је твор но и љу ба зно пре ма 
сви ма, јер му при је ти опа сност од сва ко га и стал но но си ти ма ску 
ка ко би лак ше дру ге де ма ски рао. Цен трал ни дио по ли ти ке мо ра 

7) Исто, стр. 73.

8) Исто, стр. 74.

9) Исто, стр. 66.
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би ти не за ви сан јер је он да мо гу ће ства ра ти вла сти те за ко не, од но-
сно ин сти ту ци о на ли зи ра ти сло бо ду јер су те мељ по ли ти ке до бри 
за ко ни и до бра вој ска.10)

Успје шност се у по ли ти ци не по сти же људ ско шћу, са ми ло-
шћу и до брим дје ли ма јер је по ли ти ка под руч је у ко јој су сва пра-
ви ла и сред ства до зво ље на. Љу ди се бо ре ме ђу со бом или због ну-
жде, или због ам би ци је ко ја је то ли ко моћ на да љу де не на пу шта 
без об зи ра ка ко ви сок њи хов по ло жај био. Пси хо ло шко об ја шње-
ње та кве људ ске при ро де Ма ки ја ве ли ви ди у бес крај ним људ ским 
же ља ма ко је не мо гу би ти оства ре не те до ла зи до не за до вољ ства 
оним што се има, а са мим тим и не ис пу ње но сти.11) Ма са је глу па, 
нео д луч на и за во дљи ва, бес по моћ на без во ђа, мно го пу та мо гу се-
би до ни је ти про паст за ва ра ва ни при вид ним до бром, а још лак ше 
за ве де ни ве ли ким на да ма и ја ким обе ћа њи ма те их вла да ри мо ра ју 
увје ра ва ти или при си ља ва ти на ко ри сна дје ла. 12)

По ли тич ки по ре дак по сти же нај ве ћу ефи ка сност ако се 
осло ни на људ ски его и зам, као нај ја чи и нај е фи ка сни ји мо тив дје-
ло ва ња. Та кав на чин раз ми шља ња ка сни је ће при хва ти ти и Хобс 
ра зу ми је ва ју ћи људ ску при ро ду као агре сив ну и по се сив ну. Љу ди 
не ма ју гра ни це у стје ца њу мо ћи, ма те ри јал них до ба ра и по сје до-
ва ња имо ви не.

Свр ха по ли тич ког жи во та тре ба би ти усмје ре на убла жа ва-
њу не по сто ја но сти људ ске при ро де те ако је мо гу ће пре вла да ва-
њу его и стич них ин те ре са, не здра ве ам би ци је, де ка ден ци је и зла те 
спре тан вла дар мо же утје ца ти на љу де и њи хо ву при ро ду, под вр га-
ва ју ћи их за ко ни ма и вла да ви ни. Љу ди сли је де ин те ре се, а не иде-
а ле, уз ви ше не осје ћа је и пле ме ни тост ду ше о ко ји ма су ма шта ли 
ху ма ни сти, ко ји су хтје ли вра ти ти чо вје ка у чо вје ков сви јет,13) али 
у иде а ли зи ра ни сви јет уто пиј ског оп ти ми зма и на де да је мо гу ће 
из гра ди ти бо љи ово зе маљ ски сви јет. У ис ку ше њу опој ност вла сти 
и мо ћи, и нај бо љи љу ди по ка зу ју сво је нај го ре ли це, што је за кљу-
чио још Ари сто тел, схва ћа ју ћи да по ли тич ки по ло жа ји ква ре љу де 
и ни је сват ко спо со бан под ни је ти сре ћу, ис ку ше ња вла сти и мо ћи 
ко је иза зи ва тај по ло жај.

Лео Штра ус (Stra uss) Ма ки ја ве ли ја на зи ва „учи те љем зла“ 
јер са вје ту је вла да ре да из бје га ва ју ври јед но сти прав де, ми ло сти, 
умје ре но сти, му дро сти, а да ко ри сте окрут ност, на си ље, страх и 

10) Исто, стр. 56.

11) Mac hi a vel li, Nic co lo: RaspraveoprvojdekadiTitaLivija,I, Glo bus, Za greb, 1985, str. 202.

12) Štra us, Leo: „Ojavnomdobru“, Delo, Lju blja na, br.2,1983, str. 73.

13) Ga rin, Euge nio: L’umanesimoitaliano, La ter za, Ba ri, 1984.
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при је ва ре.14) Штра ус има на ро чи то на уму Ма ки ја ве ли јев по јам 
“зла на ча стан на чин” или зла ко је има “ста но ви ту ве ли чи ну”, али 
Ма ки ја ве ли по ла зи од чи ње ни це да је чо вјек по при ро ди лош или 
зао, те се по на ша по ухо да ној инер ци ји сво је при ро де. До ћи до ра-
зи не “зла на ча стан на чин” зна чи по чи ни ти зло ко је има зна чај не и 
ве ли ке ре пер ку си је али је ре зул тат на мје ре и свје сног на у ма, чи ме 
се чо вјек бо ри са суд би ном.15) Чо вјек по ли ти ке озбиљ но схва ћа по-
ли ти ку ко ја под ра зу ми је ва на чи не по ли тич ког „зла“ и скло но сти ка 
дје ли ма окрут но сти. Сви јет по ли ти ке је хла дан сви јет ко ји „об ли-
ку је“ чо вје ка но вом мо рал но шћу ко ји је во љан при хва ти ти окрут на 
пра ви ла по ли ти ке. Сва људ ска би ћа су у кон стант ном дје ло ва њу 
по сти за ња мо ћи ка ко би је ис ко ри сти ле за по сти за ње сво јих пар ти-
ку лар них ци ље ва. Ка ко су за Ма ки је ве ли ја све људ ске ре ла ци је по-
ли тич ке16) успје шан чо вјек по ли ти ке је нај ви ши об лик људ ског до-
стиг ну ћа за то јер је спо со бан до ве сти у ред сви јет не ре да и ка о са. 

Оства ре ње по ли тич ког успје ха је је ди на ври јед ност ко јој 
по ли ти чар тре ба те жи ти. У по ли ти ци су сва ефи ка сна сред ства 
до зво ље на ма ко ли ко би ла ре пре сив на, на сил на, мо рал но од бој-
на, би зар на или зла, јер, све усмје ре но ка уве ћа њу мо ћи и успје-
шној вла да ви ни, на по ли тич ком пла ну, по жељ но је или до пу ште-
но. Уоби ча је но ту ма че ње Ма ки ја ве ли је вих пре по ру ка из ра же но је 
мак си мом да циљ оправ да ва сред ства, а за пра во је пре ци зни је ре ћи 
да циљ од ре ђу је сред ства. За то би по ли ти ка тре ба ло би ти осло бо-
ђе на нор ми и кон вен ци о нал не мо рал но сти јер ње зи не нор ме ни-
су дио сфе ре сва ко днев них ме ђу људ ских од но са. По жељ ност или 
ис прав ност у по ли ти ци ни је исто вјет на са сва ко днев ним жи во том 
или јер по ли ти ка има сво ја пра ви ла оства ре ња мо ћи.

ЧЕСАРЕБОРГИА(CESAREBORGIA)
КАОИДЕАЛПОЛИТИЧАРАКОДМАКИЈАВЕЛИЈА

Ма ки ја ве ли је упо знао Че за ре Бор џи ју 1502. го ди не им пре-
си о ни ран ње го вим ка рак те ром.17) Био је брз и не по ко ле бљив вој-
ско во ђа са из вр сним по зна ва њем кон спи ра тив но сти. Ма ки ја ве ли 
је на ро чи то ис ти цао ње го ву нео п те ре ће ност кр шћан ским мо ра-
лом. Ње го ву окрут ност је за Ма ки ја ве ли ја при вид на јер се слу жио 

14) Stra uss, Leo: ThoughtsonMachiavelli, The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1958, p. 9

15) Ma ki ja ve li, Ni ko lo: Vladalac, 2004, Ušće, Be o grad, str.106.

16) Man sfi eld, Har vey: Machiavelli’sVirtue,Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1996, p. 30

17) Vi ro li, Ma u ri zio: Niccolo’sSmile. A Bi o graphy of Mac hi a vel li, Fer rar, Stra u sand Gi ra ux, New 
York
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окрут ним сред стви ма у кр ше њу са мо во ље фе у дал них моћ ни ка и 
бо га тих гра ђа на ус по ста вља ју ћи пра ве дан по ре дак ко ји га ран ти ра 
про спе ри тет и си гур ност.18) Ма ки ја ве ли при зна је да не зна ка кве 
бо ље са вје те да ти но во ме вла да ру од са мих ње го вих дје ла, ми сле-
ћи на лу кав ство и окрут ност ко ји ма се Че за ре об ра чу нао са моћ-
ним ита ли јан ским по ро ди ца ма пре ва рив ши их по кло ни ма и љу-
ба зно шћу. Че за ре је био сам, је ди ни и нај бо љи при ја тељ сам се би, 
ни ко ме ни је вје ро вао, што је за Ма ки је ве ли ја оправ да но јер се љу-
ди ма и не мо же вје ро ва ти. Због то га је ну жна са мо е ду ка ци ја у не-
при ја тељ ском окру же њу јер тре ба би ти спре ман кад ни је мо гу ће 
увје ри ти не ко га оруж јем,19) а и са пси хо ло шког аспек та је ва жно 
зна ти увје ри ти не ко га у сво ју моћ. „Кен та ур“ је во ђен „окрут ним 
са мо ин те ре си ма“ те је ма ни пу ли рао об ма на ма и сна гом у ин те ре су 
оправ да них ци ље ва.20) За Ни чеа са мо та кав чо вјек мо же до при ни-
је ти про цва ту кул ту ре.

Че са ре је из вр стан об ма њи вач, вјешт у упо тре би ри је чи и 
оруж ја, чо вјек же љан мо ћи за се бе, а та же ља за мо ћи је те мељ 
чо вје ка по ли ти ке. Ма ки ја ве ли га сма тра не ком вр стом хе ро ја иако 
га та ко ни ка да екс пли цит но не на зи ва та ко за то јер хе рој па ти и 
тр пи у име дру гих, не ми ло срд но је праг ма ти чан, а по ли ти ку ра-
зу ми је као дје ло ва ње у ко ме не ва же кон вен ци о нал не за ко ни то сти 
по на ша ња. Те шко ће, те сто ви, но ви људ ски имо ра ли зам у по ли ти-
ци, то је но ви хе рој у Ма ки ја ве ли је вим очи ма јер очи то, као и Ни-
че, иде ал хе ро ја на ла зи у Хо ме ро вим дје ли ма. Исто та ко он се не 
бо ји опа сно сти ... и вој ни ци га во ле. 21)У Ни че о вим вр ли на ма или 
ка рак тер ним ври јед но сти ма ви шег чо вје ка пре по зна ју се Ма ки је-
ви је ви опи си ко је мо ра има ти вла дар ко ји не по ми шља да под ре ди 
сво је ду жно сти дру ги ма, ко ји је ре зо лу тан, се бе ви со ко по шту је, 
ко ји тре ба не при ја те ље, не под ли је же са жа ље њу, већ са мо „из ра зу 
мо ћи“ ко ји се бе ства ра кроз об лик ства ра ња ври јед но сти.22)Он ра-
зу ми је моћ стра ха ко је сво је оли че ње на ла зи у бо ли, као и што је 
свје стан мо ћи људ ске пат ње, чи ме Ма ки ја ве ли ука зу је на ва жност 
мо рал не пси хо ло ги је и ка рак тер них осо би на из у зет них лич но сти. 
Ко ри сте ћи ме то ду окрут но сти спо знао је да бол и по вре де чи не 
сам те мељ људ ског ка рак те ра и по ли ти ке јер су цен трал ни еле мен-

18) Vol ca no, Di e go: TheArtofPower: Machiavelli, Nietzscheand the MakingofAestheticPoliti-
calTheory, Le xing ton Bo oks, Lan ham, Maryland, 2007, p. 53.

19) Ma ki ja ve li, Ni ko lo: Vladalac, str. 28.

20) Ni če, Fri drih: Ljudsko,suvišeljudsko, De re ta, Be o grad, fr. 241.

21) Vi ro li, Ma u ri zio: Niccolo’s Smile.ABiography ofMachiavelli, Fer rar, Stra us and Gi ra ux, 
New York, 2000, p. 54.

22) Ni če, Fri drih: Sonustranudobraizla, Be o grad, Gra fos, 1994, fr. 260, fr. 272, fr. 287.
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ти људ ске сви је сти.23) Ни че исто вјет но на во ди да се осје ћај мо ћи 
те ме љи на до бро чин ству и на но ше њу бо ли ка да се дру ги ма вла да. 
Но ше њем бо ли тек тре ба мо по ка за ти моћ јер бол уви јек пи та за 
узрок.24)Те мељ за та кав став Ни че на ла зи у мо ра лу ан тич ких вре-
ме на ко ји је би уте ме љен на ста но ви шту да је пат ња пр во ра зред на 
чар, ма мац за жи вот.

Че за ре је за Ма ки ја ве ли ја чо вјек ве ли ке вр ли не ко ја, по ве за-
на са по ли тич ким ци љем или же љом и на сто ја њи ма пре ла зи пре ко 
пре пре ка и до ла зи до са мо о ства ре ња из над уоби ча је ног мо ра ла.25) 
Нај ди рект ни ји рат про тив кр шћан ства Ни че ви ди у Че за реу као 
Па пи јер се ти ме, по ње го вом ми шље њу, по сти же ком плет но по-
ни ште ње кр шћан ства. Спо соб ност по ли тич ке мо ћи ни је са мо пот-
пу но оства ри ва ње за да тих ци ље ва, већ мак си мум ко ји се мо же до-
би ти у да тим окол но сти ма. Ма ки ја ве ли на во ди при мјер та кве мо ћи 
ка да Че за ре Бор џи ја, те шко бо ле стан, ни је мо гао на мет ну ти свој 
из бор но вог па пе, али је још увек имао до вољ но мо ћи спри је чи ти 
из бор ко ји ње му ни је од го ва рао, од но сно моћ је и спо соб ност за у-
ста вља ња не по жељ ног рје ше ња. 

Ако је Фор ту на же на, Че за ре је био је дан од ње зи них оми-
ље ни јих али и окрут ни јих „ми ље ни ка“, осло бо ђен ла жне са вје сти 
и у пот пу но сти по све ћен оства ри ва њу мо ћи у по ли ти ци, чи ме тер-
мин „зла“ гу би мо рал ну те жи ну. Иро нич но, али Ма ки ја ве ли, као 
ре пу бли ка нац, ве ли ча стра на ца ко ји из над све га мр зи ре пу бли ку, 
а све због сна ге ње го вог ка рак те ра и мо ћи жи вље ња без илу зи је 
мо рал но сти. Кру ци јал но за Ма ки ја ве ли ја ни је ње го ва спо соб ност 
са вла да ва ња пре пре ка већ мо рал на хра брост у по бје ђи ва њу кон-
вен ци о нал них етич ких ко дек са. Не до ста так у пот пу ном оства ре њу 
вр ли не Ма ки ја ве ли ви ди у ње го вој не мо гућ но сти да до мо ћи до ђе 
ис кљу чи во сво јим сна га ма јер се осло нио на сна гу дру гих. 

НИЧЕОВОСХВАЋАЊЕПОЛИТИКЕ

Ни че о ва по ли тич ка фи ло зо фи ја је ди ја ме трал но раз ли чи та 
од за пад не по ли тич ке фи ло зо фи је јер је за ње га по ли тич ко дје ло-
ва ње зна чај но због са мих дје ла, не због њи хо вих кон зе квен ци. Ни-
че о ва на мје ра је по ка за ти дру гу пер спек ти ву ка ко би по но во раз-
ми сли ли о по ста вље ним и уста ље ним мје ри ли ма те их дра ма тич но 

23) Ma ki ja ve li, Ni ko lo: Vladalac, 2004, Ušće, Be o grad, str. 41.

24) Ni če, Fri drih: Sumrakidola, Gra fos, Be o grad, 1977, I, fr. 13.

25) Va ca no, Di e go: TheArtofPower: Machiavelli, Nietzsche and the MakingofAestheticPoliti-
calTheory, Le xing ton Bo oks, Lan ham, Maryland 2007, p. 46
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про ми је ни ти. Ње го ву па жњу не при вла че ап стракт не иде је, већ 
бли ста ва и сјај на уну тар ња осо бе ност чо вје ка. Ипак, ва жно је при 
то ме на по ме ну ти да се он не обра ћа ци је лом чо вје чан ству, већ са-
мо не ко ли ци ни ко ји по сје ду ју по тен ци јал „ви шег чо вје ка“. Ни че је 
фи ло зоф мо ћи ко ји је мо гао са гле да ва ти моћ без да ју је огра ни чио 
са мо на по ли тич ку те о ри ју.26) Ни че ов имо ра ли зам се те ме љи на не-
га ци ји чо вје ка ко ји се до са да сма трао над моћ ним, у кр шћан ском и 
Ру со о вом об ли ку схва ћен до бар и бе не во лен тан, као и не га ци ји мо-
ра ла јер је пре до ми нан тан и озна ка је мо ра ла де ка ден ци је, а на ша 
нај ве ћа ври јед ност је ври јед ност де ка ден ци је јер су на ши ин стинк-
ти „укро ће ни“ и из гу би ли смо увје те за раст, аку му ла ци ју сна ге, 
во љу ка мо ћи.27) Он на па да ауто ри тет не са мо са ин диг на ци јом, већ 
и са ужи ва њем и гру бо шћу, да на шњим је зи ком го во ре ћи, ни је био 
по ли тич ки ко рек тан пи сац.

Ни че Ма ки је ве ли је во схва ћа ње вр ли не као енер ги је, хра-
бро сти, од ва жно сти, сми о но сти и по ли тич ке ви спре но сти, ин те-
ли ген ци је и из вр сно сти, пре о бли ку је и при ла го ђа ва схва ћа њу вр-
ли не као „спо соб но сти ства ра ња мак си мал не сна ге и из вр сно сти 
те спо соб но сти по ве ћа ња мо ћи и пре вла да ва ње от по ра ко ја је на 
кра ју и осло бо ђе на од мо рал но сти.28) Ње го во схва ћа ње вр ли не је 
у пот пу ној су прот но сти са „вр ли на ма ко је про па ги ра кр шћан ски 
мо рал“ сла бих и не у спје шних те са мим тим у се би но си об ја шње-
ње по ли тич ких им пли ка ци ја ну жно сти на ме та ња се бе дру ги ма јер 
дру га би ћа мо ра ју би ти под ре ђе на при род ним за ко ни ма.29) Ни че-
ов кон цепт по ли тич ког упра вља ња ну жно у се би са др жи упо тре бу 
имо рал них сред ста ва ка ко би се циљ оства рио. Имо рал ност зна чи 
ко ри ште ње свих мо рал них и по ли тич ких си сте ма ка ко би се до-
шло до вла сти. Вр ли на до ла зи на власт истим сред стви ма као и 
по ли тич ке стран ке; кле ве та њем, сум њи че њем, ми ни ра њем про-
ту те жних вр ли на ко је су већ у мо ћи, су став ним про го ном и из-
ру ги ва њем, да кле са мим „имо ра ли те ти ма“. Ни че ни је про тив ник 
ко ри ште ња имо рал них сред ста ва те и не пи ше ни шта о њи хо вим 
нео п ход но сти ма, са мо о ци љу ко јем су под ре ђе ни.30) Тран сфор ма-
ци ја дру штва за ње га је ре зул тат по ли тич ке, а не еко ном ске мо-
ћи. Уте ме ље ње сво је дру штве не и по ли тич ке фи ло зо фи је, са же те 

26) Fu ko,Mi šel:Moć/Znanje:odabranispisiirazgovori1972-1977., Me di ter ran pu blis hing, No-
vi Sad, 2012.

27) Ni če, Fri drih: Eccehommo, Za što sam ta ko pa me tan, Gra fos, Be o grad, 1980, fr. 4.

28) Исто, фр.75, фр. 317.

29) Исто, фр. 340.

30) Ni če, Fri drih:Antikrist, Gra fič ki ate lje, „Kum“, Be o grad, 2011.fr. 55
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у во љи ка мо ћи, ви ди у раз ди о би дру штва по ран го ви ма, вјеч ном 
вра ћа њу, но вој бу дућ но сти но вог чо вје ка, Ни че на ла зи у кон цеп ту 
жи во та или при ро де ко ји је имо ра лан.

Ни че о ва кри ти ка кр шћан ства са др жи и кри ти ку по ли тич-
ког иде а ли зма ко ји укљу чу је ега ли та ри јан ске иде о ло ги је, а ње го-
ва по ли тич ка ди хо то ми ја се те ме љи на по ли тич кој бор би из ме ђу 
прин ци па „нај ви ших пра ва ве ћи не“31) и прин ци па „нај ви ших пра ва 
не ко ли ци не“ од но сно про ту при род них и при род них ври јед но сти 
по ли тич ки од ре ђе них. Про цес бор бе за до ми на ци ју је дио бес ко-
нач ног ди о ни зиј ског про це са ства ра ња и уни ште ња. Те мељ дру-
штве ног жи во та он ви ди у ре ла ци ја ма на ре ђи ва ња и по кор но сти, 
као ин стинк тив ном по тре бом за по кор но шћу од но сно, вла да ра и 
оних ко ји ма се вла да, од ба цу ју ћи пар ла мен та ри зам и устав не ре-
жи ме као хи по кри зи ју ста ре Евро пе. Ни че се, као и Ма ки ја ве ли, 
ди ви Рим ском Цар ству, ње го вој струк ту ри, нај гран ди о зни јем об-
ли ку ор га ни зи ра но сти ко ји је ика да по стиг нут са вр хов ним ци љем 
ор га ни зи ра ња жи вот ног про спе ри те та ко ји је у то тал ној су прот-
но сти са по ли ти ком ма лих зе ма ља Евро пе. Са мим тим и ње го во 
за ла га ње за пре вред но ва њем свих ври јед но сти и кон цеп та „ве ли ке 
по ли ти ке“ и ни је усмје ре но ка ства ра њу не ких пот пу но но вих ври-
јед но сти већ за вра ћа њем „здра ви јим“ ври јед но сти ма. Ни че на тај 
на чин ди је ли Ма ки ја ве ли је во ми шље ње да је мо рал ност ан ти ке би-
ла су пер и ор ни ја те да њој и тре ба стре ми ти. Да ва ње ствар не ври-
јед но сти људ ском жи во ту за хтје ва те мељ ну и то тал ну тран сфор ма-
ци ју дру штве не струк ту ре ко ја је као и код Ма ки ја ве ли ја по ве за на 
са аго ни стич ким иде а лом о ну жно сти по сто ја ња не при ја те ља, ра-
то ва и су ко ба. Аго ни зам афир ми ра ври јед но сти от по ра у сва кој 
дру штве ној фор ма ци ји, или пре ци зни је афир ми ра ври јед но сти са-
мо пре ва зи ла же ња као мје ри ло мо ћи и сло бо де. Ни че ов по ли тич-
ки си стем је за сно ван на ари сто крат ском и ауто ри тар ном мо де лу, 
Ма ки ја ве ли јем прин ци пи ма и Пла то но вој струк ту ри са те мељ ним 
по ла зи штем у кон цеп ту во ље ка мо ћи ко ја је пред у вјет мак си ма-
ли за ци је ин ди ви ду ал не мо ћи са др жа ној у прин ци пу са мо пре ва зи-
ла же ња те ди фе рен ци ја ци је и от по ру то та ли те ту. Ни че при хва ћа 
Ма ки ја ве ли јев по јам вр ли не, као те мељ ети ке и не мо рал но сти, као 
те мељ ње го вог по ли тич ког кон цеп та, а од Бур хард та иде ју о др жа-
ви као дје лу умјет но сти и по ли тич ког умјет ни ка, кул ту ру ре не сан-
се и култ по ви је сне ве ли чи не или ка рак тер ном по је дин цу ко ји има 
хра бро сти и енер ги је и за „до бро и зло“. 

Иако се за ла же за сна гу от по ра свим дру штве ним об ли ци ма, 
он исто та ко ука зу је на ва жност трај но сти, као и Ма ки ја ве ли, и на-

31) Ni če, Fri drih: Geneologijamorala, Gra fos, Be o grad, 1983, I, fr. 16.
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гла ша ва по бољ ша ње на ро чи то про тив ли бе рал них ин сти ка та и ин-
сти ту ци ја. Сли је дом Ма ки је ве ли је вих раз ми шља ња, Ни че ви ди др-
жа ву као умјет нич ко ства ра ла штво кроз иде ју ан та го ни зма кул ту ре 
и умјет но сти, при че му др жа ва тре ба би ти под ре ђе на умјет но сти 
јер су но си о ци умјет нич ког ства ра ња сло бод не и из у зет не ин ди ви-
дуе. Ни че за се бе ка же да је ан ти по ли ти чан при че му има на уму да 
има про ту др жав не ста во ве, а про кул тур не, од но сно да је про ту де-
мо крат ских ста во ва у од но су на ње мач ку кон зер ва тив ну по ли тич ку 
фи ло зо фи ју. Он у сва ком слу ча ју ни је апо ли ти чан ми сли лац. 

НАПОЛЕОНКАОНИЧЕОВВИШИЧОВЈЕК

Ни че се ди вио На по ле о ну због ње го вог из ван ред ног ка рак-
те ра, а не због ње го вих по стиг ну ћа, на зи ва ју ћи га „нај дје ло ко вид-
ни јим и нај свје стра ни јим чо вје ком сто ље ћа, и нај ве ћим ак ту ал ним 
чо вје ком.32) Он је умјет ник, рат ник, сло бо дан дух ко ји „ко ји те-
жи за бра ње ном“, он је не што но во, до но си но ве ври јед но сти, као 
за по вјед ник и као за ко но да вац, украт ко, он је рат ник ко ји осва ја 
сло бо ду. На по ле он је имао осје ћај мо ћи, во љу ка мо ћи, са му моћ 
као основ ну по кре тач ку сна гу жи во та те ни је те жио јед на ко сти и 
ху ма ни зму већ па то су дис тан це, на сто је ћи до се ћи уз ви ше ност ду-
ше, сма тра ју ћи мо дер не иде је и ци ви ли за ци ју ско ро лич ним не-
при ја те љи ма.33)Сна гу На по ле о но вог ка рак те ра, ње го ве мо ћи, као и 
Ге то вог, Ни че ви ди у „кро ће њу“ ин стин ка та ко ји су га во ди ли у 
вој ним осва ја њи ма. Због сво је са мо у вје ре но сти ни је тра жио при-
зна ње оних ко ји су би ли ис под ње га јер На по ле он го во ри ...“ја сам 
по стра ни од ци је лог сви је та, ни од ко га не при мам увје те. Же лим 
да се дру ги под врг ну мо јим фан та зи ја ма.“34) Ни че га ви ди као за-
чет ни ка но ве бу дућ но сти, ду хов не ко ло ни за ци је и но вих тво ре ви на 
дру штве них са ве за. На по ле о но во ве ли ко до стиг ну ће је ре ста у ра-
ци ја сна жних ин стин ка та рат ни ка по ве за них са сло бо дом. Исто та-
ко, та кав ви ше чо вјек, има спо соб ност да не по све ћу је ду го па жњу 
не при ја те љи ма, не сре ћа ма, чак и сво јим не дје ли ма за то јер у се би 
има моћ опо на ша ња, ис цје љи ва ња, али и за бо ра ва не до пу шта ју-
ћи на ру ша ва ње сво је особ но сти, „јер та кав чо вјек јед ним за ма хом 
стре са са се бе мно ге цр ве ко ји се код дру гих уко па ва ју.“35)На по ле-

32) Ni če, Fri drih: Sonustranudobraizla,Gra fos, Be o grad, 1994. fr. 256; Ni če, Fri drih: Ecceho-
mo, Za što sam ta ko pa me tan, Gra fos, Be o grad,1990, fr. 3.

33) Ni če, Fri drih: Veselanauka, Gra fos, Be o grad, 1984. fr. 362.

34) Исто, I, фр. 23.

35) Ni če, Fri drih:Genologijamorala, Gra fos, Be o grad, I, fr. 10. 
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он је „син те за не ху ма ног и над ху ма ног“36) те је у том сми слу чо вјек 
вр ли не, али ипак још да ле ко од Над чо вје ка јер је имао у се би ве ли-
ку до зу не ху ма но сти.37)Ка уф ман и Вајт ко ји за сту па ју ова кав став 
не узи ма ју у об зир број не Ни че о ве ко мен та ре у ко ји ма се он ди ви 
На по ле о ну, по ис то вје ћу ју ћи че сто На по ле о на са Ге те ом. “Не ху ма-
ност“ има за Ни чеа пе жо ра тив но зна че ње јер он окрут ност и те жи-
ну ка рак те ра ви ди као моћ пре ва зи ла же ња вла да ју ћег кр шћан ског 
мо ра ла, а Ни че ви со ко ци је ни „не ху ма ност“, исто као што је би ти 
имо ра лан, не што чи ме се мо ра по но си ти. Ни че упра во ука зу је да 
је ну жно бо ри ти се про тив „оправ да ва ња зла“ као симп то мом нај-
ви ше кул ту ре ко ју он на зи ва „пе си ми зам ја ко сти“ те је ду хо ви та 
и срет на об јест жи во ти ње у та квим вре ме ни ма нај сла во до бит ни ји 
знак ду хов но сти.38)

Ин те ре сан тан је Ни че ов опис На по ле о на као „ве ли ког умјет-
ни ка вла да ња“39) те „пост хум ног бра та Ми ке лан ђе ла и Дан теа.“40) 
На по ле он се у јав но сти по на ша као умјет ник, кре и ра ју ћи је по сво-
јим мје ри ли ма, ко ри сте ћи др жа ву као свој ме диј ства ра ња те ства-
ра ју ћи за се бе, пот пу но за бо ра вља на сви јет. Ар ти стич ко ства ра ње 
је са мо је дан од об ли ка мо ћи као по ти ца ја жи во ту јер је од раз са мог 
умјет ни ка и ње го вог сна жног ка рак те ра. Био је до вољ но јак јер је 
успио пре ва зи ћи дру штво и ни је под ле гао са ми ло сти и са жа ље њу 
не по кла ња ју ћи па жњу мен та ли те ту ста да. На по ле о но ва ве ли чи на 
је у ње го вој сна зи, мо ћи и жи вот но сти ње го ве ду ше, а не у ње го-
вим по стиг ну ћи ма јер Ни че ни ка да не на гла ша ва ње гов За ко ник, 
ре фор му би ро кра ци је, вој на осва ја ња већ је усре до то чен на ње гов 
сна жан ка рак тер. Моћ ње го вог ка рак те ра је сво ју пу ну ве ли чи ну 
до би ла у об ли ко ва њу ње го вог по ли тич ког смје ра, так ти ка ма и по-
ли тич ким тех ни ка ма. За На по ле о на је јав на сфе ра ме диј у ко ме мо-
же ис ка за ти сво ју енер ги ју жи вот но сти. Осе буј ност ње го ве тех ни-
ке мо ћи огле да ла се у ње го вим ма ни пу ла ци ја ма са де мо крат ским 
про це си ма, из бор ним си сте мом, на пу шта њем кон цеп та на род ног 
су ве ре ни те та и ума њи ва њем прин ци па јед на ко сти, На по ле он је 
био оли че ње Ни че о вог за ми шље ног по ли тич ког по рет ка у об ли-
ку при ви ле ги ра не из вр шне вла сти, „но вог плем ства“, тех но крат ске 
вла сти, цен тра ли зи ра не и ад ми ни стра тив не вла сти, вла дар ко ји ни-

36) Ni če, Fri drih:Genologijamorala,Gra fos, Be o grad, 1983, I, fr. 16.

37) Ka uf mann, Wal ter: Nietzsche:Philosopher,Psihologist,Anarhist, Prin ce ton Uni ver sity Press, 
Prin ce ton, 1974, p. 315; Whi te Alan:WithinNietzsche’sLabyrint, Ro u tled ge, New York, 1990, 
p. 55.

38) Ni etzsche, Fri e drich, Voljazamoć, Mla dost, Za greb, 1988, fr. 1019.

39) Исто, фр. 1017.

40) Ni etzsche, Fri e drich, Voljazamoć, Mla dost, Za greb,1988, fr. 129, fr. 1018.



СПМброј2/2013,годинаXX,свеска40. стр.11-29.

24

је био ве зан за по сто је ће за ко не и оби ча је и до брог Евро пља ни на 
ко ји је те жио по ли тич ком и еко ном ском ује ди ње њу. Но во плем ство 
при хва ћа као стан дард по ли тич ког по на ша ња, тај ну им пле мен та-
ци ју по ли тич ког дје ло ва ња. Ни че о ва по ли ти ка екс пре си ви стич ких 
ци ље ва и те жњи је при сут на, али ни је од при мар ног зна че ња.41)

Ана ло ги ју есте тич ком по гле ду по ли ти ке Ни че на ла зи у игри. 
Ди је те се игра без об зи ра на око ли ну раз ви ја ју ћи се на тај на чин 
јер га ма шта и ин стинк ти во де у кре и ра њу свог сви је та и пра ви ла, 
не да би до сти гло не ки циљ, већ да ис ку си са му ра дост игре. И ди-
је те са мо зна би ти окрут но у игри без мо гућ но сти са мо кон тро ле 
јер је усре до то че но на са му игру не ми сле ћи о то ме да не тко мо же 
би ти по ври је ђен. На исти на чин не чи је по ли тич ко дје ло ва ње мо же 
не ко га не на мјер но по ври је ди ти.

Ни че сма тра да тре ба схва ти ти „да На по ле о ну ду гу је мо све 
на де овог сто ље ћа“ јер је у ње го вом по ку ша ју да учи ни не што но-
во42) бит на та вр ста но ве жуд ње и хтје ња са стра шћу но вих мо-
гућ но сти ду ше и про ши ре њу ње зи них про сто ра. Он ну ди спас и 
сми сао, као вр ста ве ли ког чо вје ка ан ти ке ко ји мо же до ве сти до са-
мо пре ва зи ла же ња у де ка ден ци ји Евро пе јер он ци ви ли за ци ју са-
му ви ди као свог при род ног не при ја те ља.43)При то ме, он по шту је 
сво је не при ја те ље јер су они по ти цај ко ји ње га уз ди же, гра ди и 
ја ча. На по ле он ну ди из лаз из ни хи ли зма ис пу ња ва ју ћи пра зни ну 
ве ли чи ном свог ка рак те ра, ну де ћи ли јек за бо ле сти и пре вла да ва ње 
кр шћан ства. Али имо рал ни тре ба ју моћ мо ра ла; на гон са мо о др жа-
ња за хтје ва про тив ни ке ко ји има ју сна гу за то да им бу ду го спо да-
ри на на чин да их учи не ин стру мен том сво је вла да ви не. Ни че има 
у ви ду, сли је дом Ма ки је ва ли је вих ста во ва ко ри ште ње ре ли ги је за 
оства ре ње успје шне вла да ви не, јер је На по ле он као из ван ре дан 
стра тег пот пи сао Кон кор дат 1801. го ди не са па пом Пи јом XII ко-
јим је Ка то лич ка цр ква по ста ла глав на цр ква у Фран цу ској. Моћ 
за хтје ва ле ги ти ма ци ју све ћен ства, али вла дар оста је су пер и о ран 
ко ри сте ћи их као сред ство вла сти44) или ре ли ги ја је јед но сред ство 
ви ше за са вла да ва ња от по ра, за олак ша ва ње вла да ња као ве за ко-
ја спа ја вла да ра и са вјест по да ни ка, као оно што би ра до от ка за ло 
по слу шност. На исти на чин он об ја шња ва да је об ма на или лаж 
глав ни об лик имо рал не прак се и по ли тич ке тех ни ке јер је об ма на 

41) Glenn, Paul: Ni etzsche’s Na po leon,The Hig her Man as Po li ti cal Ac tor, TheReviewofPolitics, 
63/1 Win ter, 2001, 129-158, p. 143.

42) Ni etzsche, Fri e drich: Voljazamoć, Mla dost, Za greb, 1988, fr. 27.

43) Ni etzsche, Fri e drich: Voljazamoć, Mla dost, Za greb, 1988, fr. 41, fr. 997.

44) Ni če, Fri drih: Ljudsko,suvišeljudsko,De re ta, Be o grad, 2004, fr. 472.
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не што свје сно и прак тич но ко ри сно у свим иде о ло ги ја ма, ко ја уз 
мит, ре ли ги ју, др жав ну иде о ло ги ју те па три о ти зам и ду жно сти мо-
гу уве ли ко ко ри сти ти вла да ру. Су прот ног је ми шље ња Кит Ан сел 
Пар сонс сма тра да Ни чеа не за ни ма спрет ност ко ли ко умјет ност, 
не ма ни пу ла ци ја већ из град ња по ли тич ких струк ту ра те је за ње га 
по ли ти ка са мо ин стру мент по ли тич ке кон тро ле.45)

Ипак, Ни че не из бје га ва и дру гу стра ну На по ле о на ко ји је 
пред крај сво је вла да ви не по стао ко рум пи ран сред стви ма ко је је 
мо рао при мје њи ва ти те је „из гу био но бле су зна ча ја.“46) По Ни че о-
вом ми шље њу по стао је ко рум пи ран де мо кра ци јом јер је пре стао 
вје ро ва ти у сво је по себ но сти у по ли ти ци, у свој вла сти ти про је кат 
са мо пре ва зи ла же ња те по чео вје ро ва ти да је ве ли ки слу га Фран-
цу ске. Ти ме је пре стао би ти умјет ник вла да ња те по стао је дан у 
ни зу по ли тич ких ак те ра, иако из у зет но та лен ти ран. У тре нут ку 
ка да је био при ну ђен ко ри сти ти се по пу ли стич ком и на ци о на ли-
стич ком ре то ри ком, по чео је у њу и вје ро ва ти. На На по ле о но вом 
слу ча ју, Ни че упо зо ра ва на опа сност по ли ти ке ко ја мо же ума њи-
ти пле ме ни тост ду ше на ро чи то у де мо кра ци ји у ко јој по пу ли зам 
вла да јав ним мни је њем. Исто та ко под сје ћа на ме ђу соб ну по ве за-
ност бо ле сти и здра вља јер по сто ји тан ка ли ни ја из ме ђу ве ли чи не 
и про па сти те да не чи стој са вје сти ко ја је у са мом те ме љу за пад не 
ци ви ли за ци је мо гу под ли је ћи и нај ја чи. На по ле о нов при мјер по ка-
зу је да је ве ли чи на из у зет но крх ка те да мо же бр зо не ста ти.

***

Фи ло зоф ске па ра ле ле Ни чеа и Ма ки ја ве ли ја ви дљи ва је кроз 
Ма ки је ви је ву ана ли зу при ро де мо ћи опи сом тех ни ка ма ни пу ла ци је 
мо ћи ко је Ни че под ра зу ми је ва под имо ра ли зам за кљу чу ју ћи да је 
др жа ва уте ме ље на на на си љу, си ли и об ма ни, а не на дру штве ном 
уго во ру. Ма ки ја ве ли сма тра да не по сто ји на сли је ђе на мо рал на ле-
ги тим ност т из исте пер спек ти ве и Ни че сма тра да је мо рал под-
ре ђен по ли тич кој прак си. Ни че сам на во ди да му је Ма ки ја ве ли уз 
Ту ки ди да нај срод ни ји због без у вјет не во ље да се бе ни чим не за ва-
ра ва и јер ум гле да ре ал но, без „мо ра ла.“ За Ма ки ја ве ли ја, јед но од 
под руч ја по ли тич ке мо ћи уте ме ље но је у суд би ни, ну жно сти или 
не про мје њи вим суд би на ма и „се бе ства ра њу“ ни су дви је су прот-
ста вље не стра не не го дво стру ко ли це бо га Ја ну са те са мим тим не 

45) An sell Pe ar son, Ke ith: AnIntroductiontoNietzscheasPoliticalThinker:ThePerfectNihilist,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1991, p. 79.

46) Ni etzsche, Fri e drich: Voljazamoć, fr. 1026.
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мо же из ме ђу њих по сто ја ти кон тра дик тор ност. Ва жно је пре ва зи ћи 
се бе са мог јер је и нај те же по би је ди ти са мог се бе и ка ко сво је сла-
бо сти тре ба пре тво ри ти у пред но сти на на чин ка ко су Гр ци пре тво-
ри ли сво је пат ње у ље по ту кроз тра ге ди је. 

Утје цај Ма ки ја ве ли ја на Ни чеа мо гу ће је на ћи у Ни че о вој 
адап та ци ји и им пле ман та ци ји Ма ки је ви је вог схва ћа ња вр ли не и 
не мо ра ла у ње го вој ети ци и по ли тич кој фи ло зо фи ји. Вр ли на је за 
Ни чеа по ли тич ка, за ко но дав на спо соб ност, пре ва зи ла же ње пре-
пре ка, осло бо ђе ње од мо ра ла и пре вла да ва ње до бра и зла, у кон-
цеп ту вла да ра на при мје ру На по ле о на, или Че за реа. Имо ра ли зам 
об у хва ћа под ре ђе ност мо ра ла по ли ти ци. Ни че при хва ћа Ма ки ја ве-
ли је ву ди стинк ци ју из ме ђу „не ко ли ци не и мно гих“, вла да ра и оних 
ко ји ма се вла да јер вла дар по сје ду је вр ли ну, док се ма са сма тра па-
сив ним ин стру мен том, не кре а тив ним ме ди о кри те ти ма. Ни че та ко-
ђер, као и Ма ки ја ве ли не не ги ра ну жност прин ци па ле ги ти ма ци је, 
као и ко рист ко ји вла дар мо же има ти ко ри сте ћи ми то ве и ре ли ги-
ју те прак тич не тех ни ке кон тро ле устав не мо ћи и ма са. Пре сли ка 
при род ног за ко на на ла зи се у во љи ка мо ћи и по ли тич ком по рет ку 
ко ји ни је уте ме љен на јед на ко сти већ на ран ги ра њу. Оба фи ло зо фа 
сма тра ју да кр шћан ство под сти че и по др жа ва сла бост, по ни зност и 
за до вољ ство зе маљ ским ства ри ма на уштрб ве ли чи не ду ше и тје-
ле сне сна ге, док у исто ври је ме при зна ју да мо рал, ре ли ги ја и мит 
мо гу би ти не за мје њи ви у ру ка ма вла да ра. Исто та ко увје ре ни су 
у не кон стант ност и огра ни че ност, не пре кид не ци клу се про па да ња 
ко ји ма су из ло же ни, уз ди за ње и ве ли ча ње хе рој ских и кре а тив них 
по је ди на ца ко ји на сто је пре ва зи ћи те ци клу се или по ку шај пре ва-
зи ла же ња суд би не те те жњи ка ства ра њу не чег трај ног као што је 
Рим ско цар ство. Обо је су ве о ма пе си ми стич ни пре ма људ ским ква-
ли те та ма, те их же ле при хва ти ти она кви ма ка кви је су, али је екс-
пан зи ја и раст мо ћи ну жна за оп ста нак. У ана ли зи мо ћи, суб ор ди-
на ци ја жи во та пи та њи ма мо ћи је цен трал на ми сао за оба ауто ра јер 
моћ и по ли ти ка има ју ин сти ту ци о нал ни ка рак тер за обо је. Во ља ка 
мо ћи са др жи у се би дви је глав не иде је ко је Ма ки ја ве ли за сту па; не-
из бје жна по вре да ко ју вла дар на но си сво јим по да ни ци ма, те жња за 
по сје до ва њем је ве о ма при род на и обич на ствар. На тај на чин тре-
ба тра жи ти но ве об ли ке дру штве ног ре да про тив де ка дент но сти и 
ко руп ци је ко је ће пред во ди ти „не ко ли ци на“ или „не мо рал ни“ ко ји 
мо ра ју пре ва зи ћи кр шћан ски мо рал, афир ма ци ја „ма ски и лу ка во-
сти“ кроз лич ност Че за реа као „нај здра ви јег од свих троп ских жи-
во ти ња“ или На по ле о на као „нај ве ћег умјет ни ка вла да ња“ ко ји ће 
ус по ста ви ти но ви по ре дак ко ман де и слу ша ња „с оне стра не до бра 
и зла“ афир ма ци јом ари сто крат ског дру штва ран го ва, про јек ци јом 
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но ве до ми на ци је. Вла дар мо ра би ти спо со бан при ла го ди ти се сва-
кој си ту а ци ји јер је глав ни циљ одр жа ње др жа ве. То зна чи, Ма-
ки ја ве ли је вим ри је чи ма, да вла дар тре ба зна ти за по ви је да ти, мо ра 
на у чи ти ка ко да не бу де до бар и ка ко нај у спје шни је ма ни пу ли ра ти 
љу ди ма те ка ко ко ри сти ти чо вје ка и зви јер кроз па ра бо лу Ки ро на. 
По Ни чеу вла дар, ге ниј кул ту ре ко ри сти ла жи, моћ, не зна тан са мо-
ин те рес, али су ње го ви ци ље ви ве ли ки. Он је кен та ур, по ла жи во-
ти ња, по ла чо вјек. Ни че на гла ша ва да је ну жно ство ри ти од се бе 
но ву осо бу ко ја ује ди њу је стра хот ност би је лог ме двје да, гип кост, 
хлад но крв ност и стр пљи вост ти гра те лу ка вост лисицe. Вла да ри 
мо ра ју сву сна гу упо тре бља ва ти за раз вој сна ге во ље, уми је ћа ко је 
нам до пу шта но ше ње ма ски. Сна га ка рак те ра ко ја је уско по ве за на 
са его и змом и ин ди ви ду ал ном из вр сно шћу ви шег људ ског би ћа на 
при мје ри ма На по ле о на и Че за реа се ис ка зу је у чи ње ни ци да су они 
сво јој сна гом са вла да ли зви јер, зло или не ху ма ност у се би. Ме ђу-
тим, хе рој ско је мо гу ће са мо у су ко бу ко ји по је дин цу омо гу ћу је 
на ди ла же ње по ли тич ко на ци о нал не ра зи не те ду хов ни пре ла зак у 
над др жав но, до ви шег, ду хов ног ко ри је на сво је особ но сти.
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VesnaStankovicPejnovic

POLITICSASPOWERBYMACHIAVELLI
ANDNIETZSCHE

Resume
Ni etzsche’s phi lo sophy of po li tics and po wer is ac qu a in ted with 

Mac hi a vel lian prin ci ples in the dis tin ction bet we en the ru ler type and 
ru led type, eli te and mas ses, ma ster and sla ve, di sco ur se on the ne ces-
sity of so cial ran king and sub or di na tion, sub or di na tion of mo ra lity to 
po li tics, the emp ha sis on po wer in po li ti cal analysis, need for re gi o nal 
spa ces with the fo un da tion of the sta te in im pe ri a lism and vi o len ce. 
Mac hi a vel li and Ni etzche po li ti cal phi lo sophy are ba sed on a con cep-
tion that li fe or na tu re is im mo ral and li fe is the will to po wer. Po li tics 
as one im por tant sphe re of li fe, has aimed at ex pan si on of po wer, at 
growth, at su per i o rity and ope ra te in its ba sic fun cti ons thro ug ho ut in-
jury, as sa ult, ex plo i ta ti on, de struc tion. 

Na po leon, as a la te re pre sen ta ti ve of the Re na is san ce, is for Ni-
etzsche hig her man be ca u se he em bo died po wer and spi ri tual strength. 
Na po leon is a po li ti cal ac tor as the ar tist and anot her pos si ble re alm of 
cre a ti vity. As the ar tist he is using the pu blic are na as the me di um on 
which prac ti ces his art for sel fo ver co ming and spi ri tual growth, but al so 
a spa ce which ruin him be ca u se in the end he did not suc ceed to cross 
over the dan gers of the po li ti cal re alm. Hu man gre at ness of fers a way 
out of the clo sed cir cle of Chri stian mo ra lity and a new path for hu man 
eva lu a tion. In the ca se of Na po leon, Ni etzsche’s con cep tion of hig her 
man and so me sort of he ro is not only ab stract ideal. Hig her man’ s 
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soul is a chap ter of ric hness of ar tist, phi lo sop her and tyrant. His fa i lu-
re de pri ves us of so met hing ex tra or di nary, but his mi xed cha rac ters are 
al ways ac com pa nied by dan ger and fa i lu re which are only steps away 
of suc cess. He is frig hte ning be ca u se he can bring pain and he is ter-
ri ble be ca u se of his de di ca tion to his own pro ject of self-over co ming. 
Ni etzsche is sho wing how suf fe ring and ho pe go to get her in hi ger man 
cre a tion. Ni etzsche of fers a dif fe rent per spec ti ve than tra di ti o nal po li-
ti cal phi lo sophy be ca u se al most all po li ti cal tho ught is goal ori en ted in 
using po li tics as ac hi e ve ment. Ni etzsche’s in ten tion was to chal len ging 
the way abo ut po li tics be ca u se the va lue of po li ti cal ac tion is not de-
ter mi ned by the ac tion, only by the de eds. The po wer is the ba sis of all 
rights, not a so cial con tract af fir ming the ru le of the per son over law.

By exa mi ning po li tics thro ugh an exi sten ti al phi lo sophy of li fe, 
Mac hi a vel li go es to the co re of po li tics. Ce sa re is ex pert de ci vers, skil-
led in use we a pons and words who de si res po wer for him self and this 
de si re is in the he art of man of po li tics. He is kind of he ro es who suf fers 
in the na me of ot hers. The he ro’s ago ni stic ex pe ri en ce can be re du ced to 
3 prin ci ples: in de pen den ce, ac qu i si ti on, ap pe a ran ce which are clo sely 
con nec ted with vir tue exer ci sed on di rec ted his po wer to ward cro wed 
or ma king one’s own laws. He is a he ro be ca u se of the im pli ca tion 
of his ac tion beyond mo ra lity and be ca u se he knows how to eli mi na te 
ene mi es by skil lfull dis sem bler. For ac hi e ving po li ti cal po wer he will 
do anything ne ces sary, be ca u se po li tics is a re alm on to it. Be ca u se all 
hu mans are in a per pe tual act of exer ci sing po wer in or der to ac hi e ve 
the ir par ti cu lar pur po ses, suc cessful po li ti cal man is the hig hest form 
of hu man ac hi e ve ment be ca u se he is able to bring or der in a world of 
di scord and cha os. In the ca ses of Ce sa re Bor gia and Na po leon it can 
be seen that is pos si ble for hig her per son or ru ler to show the ir im mo ral 
po wer wit ho ut bar ri ers in the re alm of po li tics and if they ha ve eno ugh 
strength sta te is es sen ti ally an in stru ment of po wer, be ca u se the will to 
po wer is the phi lo sophy of po li tics.
Key words: Mac hi a vel li, Ni etzsche, Ce sa re Bor gia, Na po leon, po wer, po li tics
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